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ЗА АВТОРА

Борислав Цеков е юрист и политик. Завършил е Юридическия фа-
култет на СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирал е в областта 
на политическите науки и човешките права в университети в САЩ, 
Япония, Белгия, Португалия, Южна Африка. Има специализация по 
съвременни управленски стратегии в Харвардския университет. 

От 1996 г. до 2001 г. е юридически експерт в отдел „Правна и за-
конодателна дейност” на Народното събрание, където последова-
телно преминава всички нива на експертната йерархия – „специа-
лист”, „съветник” и „старши съветник”. В периода 1998-2000 г. е бил 
и хоноруван експерт и ръководител на неправителствени проекти в 
областта на антикорупционната политика и прякото гражданско 
участие, финансирани от ЕС, САЩ, Канада и Кралство Нидерландия. 

В периода 2000-2001 г. е хоноруван лектор в Нов Български 
Университет, курс „Висша администрация”.

От 2001 до 2005 г. е народен представител в 39-то НС. Член е 
на Конституционната комисия, Комисията по правни въпроси и 
Комисията по регионално развитие и местно самоуправление. Зам.-
председател на Временната проучвателна комисия по религиозни-
те въпроси. Автор и вносител на повече от 30 законопроекта, сред 
които основополагащо значение имат действащите и до днес Закон 
за вероизповеданията (2002 г.), Закон за политическите партии 
(2004), Закон за ордените и медалите (2003 г.), промени в Закона за 
публичност на имуществото на висшите длъжностни лица, проме-
ни в Закона за достъп до обществена информация и редица други. 
Сред важните законопроекти, внесени от него самостоятелно или 
заедно с други народни представители са Законопроект за публич-
ност и регистрация на лобистите и лобистката дейност; зако-
нодателни промени, предвиждащи за първи път към онзи момент 
право на гражданите чрез подписка да предизвикват национален 
референдум (2002 г.); първият проект за Избирателен кодекс, който 
предвижда смяна на пропорционалната избирателна система със 
смесена и професионална изборна администрация; промени в НПК; 
Законопроект за етичните стандарти в работата на народните 
представители и редица други.
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В периода 2005-2010 г. участва в изграждането и утвърждаването 
на омбудсманската институция и по време на първия мандат на ом-
будсмана заема длъжността главен секретар. 

От 2009 г. е председател на Управителния съвет на Института 
за модерна политика. Президент за България на Световната асоци-
ация на юристите със седалище Вашингтон, САЩ.

Автор е на повече от 200 публикации по правни и законодателни 
въпроси в специализирани правни издания като „Административно 
правосъдие”, „Право и икономика”, „Общество и право”, „Седмичен 
законник” и в периодичния печат. Автор е и на следните студия и 
книги: 
• „В защита на евроатлантическата ориентация на България”, 

1996 г.
• „Ню Йорк – олтарът на модерния свят”, представяща историята, 

културата, лайфстайла и урбанистичното развитие на светов-
ния мегаполис, 2010 г. 

• „Антиеврейското законодателство: историко-правен и сравни-
телноправен преглед. Право ли е нюрнбергското законодателство 
– правно-философски аспекти”, 2013 г.
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ЗА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ 
В КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВОСЪДИЕ

Със своята практика Конституционният съд на Република България, от 
създаването си по силата на Конституцията от юли 1991 г. досега, защи-
ти по убедителен и авторитетен начин своя висш конституционен статус. 
Съвсем естествено, някои негови актове са били предмет на повече или 
по-малко обоснована правна или обществена критика, но в своята цялост 
постановените от Конституционния съд решения и определения очертават 
достойни за уважение достижения на българската юриспруденция. 

Въпреки някои опити конституционните магистрати да бъдат подлагани 
на недопустим политически или обществен натиск, отиващ отвъд правото 
и отвъд върховенството на закона и принципа за независимост на консти-
туционното правосъдие, Конституционният съд неведнъж е показвал, че 
стои над и отвъд острастените партийни борби и обществено-политически 
полемики.

При всички свои състави под председателството на Асен Манов, проф. 
Живко Сталев, Христо Данов, Румен Янков, Неделчо Беронов, проф. Ев-
гени Танчев, проф. Димитър Токушев, Конституционният съд се утвърди 
като фактор на стабилност в конституционната система, който не допус-
ка стихийната обществена конюнктура, политическата целесъобразност и 
правния нихилизъм да вземат надмощие над ценностите и принципите на 
съвременната конституционна демокрация.

Едно солидно достойнство на българския модел на конституционно пра-
восъдие е неговата отвореност към гражданското общество. В случая не 
става дума за възможността за пряко сезиране на Конституционния съд от 
граждани, а за възможността по конкретни дела, по реда на чл. 21 от Пра-
вилника за организацията и дейността на КС, да бъдат привличани и ком-
петентни структури на гражданското общество в качеството им на заинте-
ресовани страни. Тази воля на конституционните магистрати системно да 
включват гражданските организации в разглеждането на конституционни-
те дела трябва да бъде оценена високо.

Анализът на практиката откроява два типа структури на гражданското 
общество, които обикновено са конституирани като страна по конститу-
ционни дела. 
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Първият са изследователски центрове и неправителствени организа-
ции, които имат подчертана експертиза в определени области на правото, 
съчетана с активно гражданско застъпничество за усъвършенстване на за-
конодателството и спазване на гражданските права и свободи. 

Вторият са професионални, съсловни, браншови, работодателски и 
синдикални организации, които изразяват и защитават интересите на со-
циални групи и среди, засегнати от даден законодателен акт, който се ос-
порва по надлежния ред пред Конституционния съд. 

Участието на структури на гражданското общество в дела пред Консти-
туционния съд без съмнение разширява обществения фундамент на кон-
ституционното правосъдие. Дава възможност, по преценка на съда, кон-
ституционната практика да бъде обогатявана и с аргументи, почерпани от 
експертния потенциал и практическия опит на компетентни представители 
на гражданското общество. 

Тук е мястото да се отбележи, че възможност за макар и косвено участие 
на гражданите и техните организации в конституционното правосъдие би 
следвало да дава и институцията на омбудсмана, която по силата на кон-
ституционната новела от 2006 г., получи правото да сезира Конституцион-
ния съд, когато със закон за нарушени основните права и свободи. По вре-
ме на първия мандат на омбудсмана в периода 2005-2010 г., част от който 
имах честта да бъда, при омбудсмана Гиньо Ганев се създаде добрата прак-
тика да бъдат разглеждани предложения на представители на гражданско-
то общество за сезиране на Конституционния съд. За целта беше създаден 
и функционираше успешно Обществен съвет по конституционни въпроси, 
който имаше отворен характер и се състоеше от широк кръг експерти, юр-
исти, представители на академичните среди, на граждански, политически 
и работодателски организации. Всички адресирани до омбудсмана сигна-
ли, в които граждани и неправителствени организации обосновават свои 
виждания за противоконституционност на дадени законови разпоредби, 
се обсъждаха обстойно и задълбочено в този обществен съвет. На базата на 
това предварително обществено обсъждане, омбудсманът упражняваше 
правомощието си да сезира Конституционния съд не според конюнктурни 
цели, лобистки натиск или кабинетни хрумвания, а като израз на обоснова-
на обществена необходимост, получила солидна експертна и институцио-
нална аргументация от страна на омбудсманската институция. 

За съжаление тази добра практика беше изоставена от следващия ом-
будсман Константин Пенчев. Капсулирането на институцията по време на 
нейния втори мандат от 2010 г. насам, и то при упражняването на толкова 
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обществено значимо правомощие, каквото е сезирането на Конституцион-
ния съд, не само е в разрез с принципите на добро управление, но и зна-
чително намали обществената тежест на омбудсманската институция като 
защитник на правата на гражданите и изразител на справедливото общест-
вено мнение. 

De lege ferenda, според нас е добре да се помисли при бъдещи промени 
в Закона за омбудсмана, добрата практика на предварително обществено 
обсъждане на омбудсманските искания до Конституционния съд, да бъде 
изрично нормативно закрепена, за да не зависи от конюнктурните съобра-
жения на един или друг състав на тази институция.

Все в посока отваряне на конституционното правосъдие към граждани-
те, отново трябва да се постави въпроса и за въвеждането на индивидуал-
ната конституционна жалба. През 2012 г. Институтът за модерна политика 
предложи публично конкретен модел за въвеждане на този важен правен 
инструмент в български условия. Стремежът ни е да съобразим идеята за 
пряк достъп на гражданите до конституционното правосъдие с основното 
възражение, което традиционно се повдига срещу индивидуалната жалба. 
В литературата и в публичното пространство неведнъж е изтъквано опа-
сението, че Конституционният съд може да бъде залят от многобройни и 
малозначителни жалби, което би затруднило дейността и дори би могло да 
обезсмислило статута му на висш конституционен орган извън структурата 
на съдебната власт. 

В предложението на Института за модерна политика това се избягва с 
дефиниране на предмета на индивидуалната конституционна жалба и с въ-
веждането на по-рестриктивни изисквания за допустимост:

а) По отношение на предмета на жалбата, ИМП предлага предмет на инди-
видуалната конституционна жалба да бъде не конкретен правен спор, а 
твърдение за противоконституционност на законови разпоредби, които 
нарушават основните права и свободи.

б) По отношение на условията за допустимост на жалбата, ИМП предлага 
индивидуалната жалба да бъде допускана за разглеждане от Конститу-
ционния съд, само ако е подкрепена от колективна петиция (подписка) 
на граждани – например от не по-малко от 500 души. 

През 2013 г. тази идея на Института за модерна политика беше включе-
на като част от инициатива за национален референдум, организирана от 
гражданското непартийно Движение „Модерна България” и създадения 
от него инициативен комитет, в който участваха авторитетни личности от 
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различни части на обществено-политическия спектър, сред които първия 
демократично избран президент на България д-р Желю Желев, човекът-
парламент Гиньо Ганев, председателят на 39-то Народно събрание проф. 
Огнян Герджиков и много други общественици, представители на граж-
дански организации и експерти. Инициативата, която имаше изцяло над-
партиен характер и не се облягаше на партийни и корпоративни структу-
ри, успя да получи сериозна обществена подкрепа – повече от 167 хиляди 
български граждани подкрепиха въвеждането на индивидуална консти-
туционна жалба и на механизъм за предсрочно отзоваване по гражданска 
инициатива на народни представители, общински съветници и кметове.

В контекста на разглежданата тук тема, тази значима обществена под-
крепа, прави още по-релефна необходимостта от конституционна промяна 
и въвеждане на индивидуалната конституционна жалба като допълните-
лен правен инструмент на гражданите за защита на техните конституцион-
ни права и свободи.
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СТАНОВИщАТА НА ИНСТИТУТА
ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА В ПРАКТИКАТА 

НА КОНСТИТУЦИОННИя СЪД

Институтът за модерна политика за първи път е привлечен като заин-
тересована страна по конституционно дело през 2011 г., което обуславя и 
темпоралните рамки на настоящия анализ на неговото участие в консти-
туционното правосъдие. В рамките на разглеждания период – от 2011 г. до 
края на м. март 2014 г. – Конституционният съд е образувал и разгледал 
48 конституционни дела, в които са участвали 73 структури на гражданско-
то общество – изследователски центрове, правозащитни, екологични, съ-
словни, професионални, работодателски и синдикални организации. Ви-
дно от приложените по-долу статистически данни (фигура 1), най-често и 
по най-широк кръг правни проблеми сред всички структури на гражданско-
то общество, Конституционният съд е привличал като страна Институтът 
за модерна политика – общо по 23 конституционни дела за периода. След 
него по брой дела, в които са участвали са Висшият адвокатски съвет – 21 
дела и Съюзът на юристите в България – 19 дела. Трябва да се отбележи, 
че Институтът за модерна политика е начело и по броя на предоставени 
становища пред Конституционния съд, доколкото редица организации, 
макар и конституирани като страна, не са взели реално участие в делата с 
предоставяне на свое становище. 

Фигура 1. Водещи по участие в конституционни дела структури
на гражданското общество в периода 2011 – март 2014 г.

 

Общ брой дела Институт за 
модерна политика

Висш адвокатски 
съвет

Съюз на юристите 
в Б-я

48

23 21 19
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По-нататък, в таблици 1, 2 и 3 са дадени подробни данни за участието на 
различните видове структури на гражданското общество в конституцион-
ни дела по години в периода от 2011 г. до март 2014 г.: 

Таблица 1. Участие в конституционни дела на  
изследователски центрове, правозащитни и екологични организации

Организация

20
11

 г.
 б

ро
й 

де
ла

20
12

 г.
 б

ро
й 

де
ла

20
13

 г.
 б

ро
й 

де
ла

20
14

 г.
 б

ро
й 

де
ла

 - 
до

 к
ра

я 
на

 м
ар

т

О
бщ

о 
за

 п
ер

ио
да

Институт за модерна политика 8 4 8 3 23
Съюз на юристите в България 6 4 7 2 19
Български Хелзинкски комитет 5 2 4 1 12
Център за изследване на демокрацията 2 1 2 3 8
Асоциация за европ. интеграция и права на човека 3 1 4 0 7
Български адвокати за правата на човека 3 1 3 0 7
Асоциация „Прозрачност без граници“ 0 0 5 0 5
Институт за развитие на публичната среда 1 0 2 0 3
Институт „Отворено общество“ 0 1 2 0 3
Институт за пазарна икономика 1 0 1 0 2
Фондация „Младежка толерантност“ 0 0 2 0 2
Институт за социална интеграция 0 0 2 0 2
Българско сдружение за честни избори и 
граждански права 0 0 2 0 2

ГИСДИ 0 0 2 0 2
Сдружение за дива природа „Балкани“ 0 0 1 0 1
Асоциация за изследване и развитие на гражд. о-во 0 0 1 0 1
Институт за местно и регионално развитие 1 0 0 0 1
Национална асоциация „Правна инициатива за 
местно самоуправление 1 0 0 0 1

Център за правни инициативи –  
Юридически барометър 1 0 0 0 1

Българска фондация „Биоразнообразие“ 0 0 1 0 1
Асоциация „Родители“ 0 0 1 0 1
Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“ 0 0 1 0 1
Център за правно съдействие и европейско право 0 0 0 1 1
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Таблица 2. Участие в конституционни дела на браншови,  
професионални и съсловни организации

Организация

20
11

 г.
 б

ро
й 

де
ла

20
12

 г.
 б

ро
й 

де
ла

20
13

 г.
 б

ро
й 

де
ла

20
14

 г.
 б

ро
й 

де
ла

 - 
до

 к
ра

я 
на

 м
ар

т

О
бщ

о 
за

 п
ер

ио
да

Висш адвокатски съвет 6 4 9 2 21

Съюз на съдиите 3 0 1 0 4

Български лекарски съюз 1 0 2 0 3

Камара на частните съдебни изпълнители 1 1 1 0 3

Асоциация на частните съдебни изпълнители 1 1 1 0 3

Асоциация на прокурорите 2 0 0 0 2

Асоциация на банките 0 1 1 0 2

Бълг. браншова камара „Феникс-ресурс“ 1 0 1 0 2

Асоциация на разузнавачите от запаса 0 1 1 0 2

Български зъболекарски съюз 0 0 1 0 1

Съюз на пациентите 1 0 0 0 1

Бълг. асоциация за допълнително пенсионно 
осигуряване 1 0 0 0 1

Съюз на пенсионерите 2004 1 0 0 0 1

Обединен съюз на пенсионерите 1 0 0 0 1

Национална инициатива 

„Социална солидарност“
1 0 0 0 1

Бълг.асоциация на пенсионерите 1 0 0 0 1

Съюз на бълг.автомобилисти 1 0 0 0 1

Бълг.асоциация „Пътна безопасност“ 1 0 0 0 1
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Нац. асоциация на бълг. прокурори 1 0 0 0 1

Камара на следователите 1 0 0 0 1

Асоциация на българските градове и региони 1 0 0 0 1

Асоциация на българските села 1 0 0 0 1

Бълг. ловно-рибарски съюз 0 0 1 0 1

Нац. ловно-рибарско „Сдружение на ловците  
и риболовците в България“ 0 0 1 0 1

Българска туристическа камара 1 0 0 0 1

Българска хотелиерска и ресторантьорска 
асоциация 1 0 0 0 1

хотелиерско и ресторантьорско сдружение 
„Витоша“ 1 0 0 0 1

Гражданска инициатива на търговците на 
отпадъци от черни и цветни метали и тяхното 
рециклиране

1 0 0 0 1

Асоциация на рециклиращата индустрия 0 0 1 0 1

Институт на дипломираните експерт-
счетоводители 1 0 0 0 1

Институт на вътрешните одитори 1 0 0 0 1

Бълг.асоциация на корабните агенти и брокери 0 0 1 0 1

Българска морска камара 0 0 1 0 1

Асоциация на бълг. пристанища, пристанищни 
оператори и концесионери 0 0 1 0 1

Съюз на производителите на екологична 
енергия BG 0 0 0 1 1

Българска ветроенергийна асоциация 0 0 0 1 1

Българска фотоволтаична асоциация 0 0 0 1 1

Българско дипломатическо дружество 1 0 0 0 1

Национална асоциация по международни 
отношения 1 0 0 0 1

Конфедерация на асоциициите по 
международно право 1 0 0 0 1

Нац. асоциация „Сигурност“ 0 0 1 0 1
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Таблица 3. Участие в конституционни дела на синдикални  
и работодателски организации

Организация

20
11

 г.
 б

ро
й 

де
ла

20
12

 г.
 б

ро
й 

де
ла

20
13

 г.
 б

ро
й 

де
ла

20
14

 г.
 б

ро
й 

де
ла

 - 
до

 к
ра

я 
на

 м
ар

т

О
бщ

о 
за

 п
ер

ио
да

КНСБ 4 1 2 0 7
КТ „Подкрепа“ 3 1 1 0 5
БСК 0 2 2 0 4
БТПП 0 2 1 0 3
Съюзна работодателите / КРИБ 2 0 1 0 3
Нац. асоциация на българския бизнес 0 1 0 0 1
Асоциация на индустриалния капитал 0 1 0 0 1
Съюз за стопанска инициатива 0 1 0 0 1
БСЧП „Възраждане“ 0 1 0 0 1
Моряшки синдикат 1 0 0 0 1

Анализът на делата, по които страна е бил Институтът за модерна поли-
тика показва, че те са с разнообразен предмет: за обявяване на противо-
конституционност и несъответствие с международни договори на кодекси 
и закони от различни правни отрасли, за противоконституционност на 
решения на Народното събрание и на разпоредби от парламентарния пра-
вилник, за оспорване на избори за президент и вицепрезидент, за тълкува-
не на конституционни норми. Този широк спектър от правни и законодател-
ни въпроси, както и високата степен на съответствие на представените от 
ИМП становища и последвалите решения на Конституционния съд, свиде-
телстват за подчертаната експертиза на ИМП в областта на конституцион-
ното право, избирателните системи, гражданските права и международни-
те правозащитни стандарти.

В съпоставителен план, по-голямата част от становищата на ИМП по 
дела за противоконституционност на закони са били потвърждавани из-
цяло или частично от решенията на Конституционния съд. От гледище на 
въздействието на тези становища върху конституционната практика, след-
ва да се подчертае, че в редица случаи Конституционният съд не само е 
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възприемал правните доводи, тези и аргументи на ИМП, но и ги е включвал 
директно като свои мотиви в решенията по съответните конституционни 
дела, превръщайки ги по този начин в част от действащото конституцион-
но право на България. Сред редицата примери в това отношение, тук ще 
изведем три, поради значението им за развитието на конституционноправ-
ната доктрина:

• Конституционно дело № 3 от 2011 г. относно обявяване на противокон-
ституционност на чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание: по отношение на конституционноправната същ-
ност и роля на вота на доверие към правителството по чл. 112 от Кон-
ституцията и обоснованите в становището на ИМП тези за „правото на 
опозиция” и неговите проявни форми в парламентарния живот и за недо-
пустимостта на „диктатура на мнозинството”, която би ерозирала поли-
тическия плурализъм – виж по-нататък в това издание пълните текстове 
на Становище на ИМП от 17.03.2011 г. по к.д. № 3 от 2011 г. и Решение № 6 
от 16.05.2011 г. на КС по к.дело № 3 от 2011 г.

• Конституционно дело № 4 от 2011 г. относно множество разпоредби на 
действалия до 2014 г. Изборен кодекс – виж по-нататък в това издание 
пълните текстове на Становище на ИМП от 14.03.2011 г. по к.д. № 4 от 
2011 г. и Решение № 4 от 4.05.2011 г. на КС по к.дело № 4 от 2011 г.

• Конституционно дело № 8 от 2011 г. за противоконституционност и не-
съответствие с международни договори на промени в Закона за дипло-
матическата служба – виж по-нататък в това издание пълните текстове на 
Становище на ИМП от 12.03.2011 г. по к.д. № 8 от 2011 г. и Решение № 11 
от 22.11.2011 г. на КС по к.дело № 8 от 2011 г. 
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ПО-ВАЖНИ СТАНОВИщА НА ИМП 
И ОТРАЖЕНИЕТО ИМ В РЕшЕНИя 

НА КОНСТИТУЦИОННИя СЪД  
ПО СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЛА

В този раздел са поместени по-важни становища на Института за модер-
на политика по конституционни дела, както и оценка на тяхното отра-
жение върху съответните решения на Конституционния съд. Някои от 
становищата са дадени в пълен текст, други в резюме.

1. 
ДЕЛА ОТНОСНО ИНСТИТУТИ НА 
КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО И  
ПАРЛАМЕНТАРНИ ПРОЦЕДУРИ

СТАНОВИщЕ НА ИМП ПО К. ДЕЛО № 3 ОТ 2011 Г. ОТНОСНО ЧЛ. 98 
ОТ ПОДНС ВЪВ ВРЪЗКА С ИНСТИТУТИТЕ „ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ”  

И ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ” (ПЪЛЕН ТЕКСТ)

С определение, постановено на 24 февруари 2011 г., Институтът за мо-
дерна политика е конституиран като страна по конституционно дело № 
3 от 2011 г. за установяване на противоконституционност на чл. 98 от Пра-
вилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС). 
Делото е образувано по искане на група народни представители от 
41-вото Народно събрание.

Институтът за модерна политика намира за основателно искане-
то за обя вяване на противоконституционност на оспорената разпоредба 
от ПОДНС и изтъква следните доводи и аргументи:

І. Относно отношенията „парламент-правителство”  
при парламентарната форма на управление

В условията на парламентарната форма на управление, конституиране-
то на правителството, като носител на изпълнителната власт, и не-
говата текуща дейност имат своето основание в политическото до-
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верие на законодателната власт. То носи политическа отговорност пред 
парламента, която се осъществява както чрез формите на обик-
новения парламентарен контрол – актуални въпроси, питания, интер-
пелации и изслушвания, така и в рамките на специфични процедури за 
разискване и проверка на доверието на парламентарната институция в 
действията и политиката на правителството, които могат да имат за по-
следица прекратяване на правомощията на правителството – конститу-
ционните институти на вота на недоверие (чл. 89) и на вота на доверие 
(чл. 112).

ІІ. Относно сходствата и различията в правната природа на вота на 
недоверие по чл. 89 и на вота на доверие по чл. 112 от Конституцията

1. Разглежданите два конституционни института определено имат 
редица сходства. Те са свързани най-вече с:

а) Предмета на „проверката” – има парламентарно доверие в Министер-
ския съвет.

б) С еднаквите правни последици от неполучаването на изискуемата 
парламентарна подкрепа при отхвърляне на поискан от прави-
телството вот на доверие и при приемане на предложението за недо-
верие, внесено от съответната група депутати – и в двата случая 
конституционният законодател предвижда, че правомощията на пра-
вителството се прекратяват.

2. По-съществени обаче са различията между двата института, а именно:

а) Различен субект на предложението – най-малко една пета от депута-
тите (чл. 89), Министерският съвет (чл. 112).

б) Различно мнозинство за приемане на решение – повече от половината 
от общия брой на депутатите при вот на недоверие и повече от поло-
вината от присъстващите при вот на доверие.

в) В ПОДНС са предвидени различни процедурни срокове за включване 
в дневния ред на парламента и за гласуване – разискванията 
по вот на недоверие се насрочват не по-рано от 3 и не по-късно от 7 
дни от внасяне на проекта, а гласуването се прави не по-рано от 24 часа 
след приключване на разискванията; при вот на доверие разисквания-
та се насрочват на първото следващо заседание и гласуването се прави 
веднага след края на дебатите.

г) Различни са и предвидените в Конституцията правни последици. 
Изрично следва да се подчертае, че конституционната уредба при-
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равнява само правните последици от неуспешен вот на доверие с 
тези на успешния вот на недоверие, предвиждайки оставка 
на правителството (чл. 89, ал. 2, чл. 112, ал. 2 от Конституцията, РКС 
№ 4 по к.д. № 8/1994 г.). При получаване на доверие със съответното 
мнозинство правните последици при двата института за различ-
ни. При неуспешен вот на недоверие правителството остава на власт 
и заедно с това гарантира стабилитета си за срок от 6 месеца, в рам-
ките на който не може да бъде внасян вот на недоверие от депутатите 
на същото основание. Този предпазен срок е изрично уреден в чл. 
89, ал. 3 от Конституцията. Целта на тази конституционна га-
ранция, както е формулирана в Решение на КС № 13 по к.д. № 
27 от 1992 г. е:

„С разпоредбата на чл. 89, ал. 3 от Конституцията се цели установя-
ването на стабилитет на Министерския съвет и осигуряване на усло-
вия за нормално изпълнение на задълженията му поне за срок от шест 
месеца. Недопустимо е непрекъснато да се внасят в Народното 
събрание предложения за гласуване на недоверие на Министерския 
съвет, тъй като това би довело до нежелана дестабилизация на 
правителството, до недобросъвестно упражняване на конститу-
ционни права и до постоянно отклоняване на Народното събрание от 
основните му задачи.”

Институтът за модерна политика подчертава, че това решение на Кон-
ституционния съд има за предмет тълкуване именно на чл. 89, ал. 3 
от Конституцията, като тълкувателният въпрос е бил: „дали след като 
е било поискано недоверие на Министерския съвет за цялостната му 
политика и то не е било отхвърлено, може да се поиска в следващите 
шест месеца гласуване на недоверие на каквото и да е основание, 
тъй като не може да не бъде включено в цялостната му политика”. В 
това тълкувателно решение никъде не е засегнат въпроса за аналогич-
но прилагане на 6-месечния предпазен срок и при хипотезата на чл. 112, 
когато правителството е преминало през успешен вот на доверие, още 
повече, че той е извън предмета на тълкуване, поискан от вносителите 
на искането. Да се правят изводи на базата на това решение, че 
предпазният 6-месечен срок изрично предвиден за процедурата по чл. 
89 трябва да се прилага и за процедурата по чл. 112, където не е уреден 
от конституционния законодател, е необосновано.
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Прилагането на основните тълкувателни методи на правната догматика1 

води до същите изводи:

• Езиковото тълкуване на чл. 89, ал. 3, в който е използван 
изразът „предложението за гласуване на недоверие” не оставя съмне-
ние, че нормата визира именно предложението, инициирано от народ-
ни представители, а не „поискано” от Министерския съвет гласуване 
на „ доверие”, каквото предвижда чл. 112. Конституционният зако-
нодател е използвал думите „предложение” и „недоверие”, описвайки 
инициативата на народните представители по чл. 89, а за акта на пра-
вителството е избрал различните по смисъл думи – глагола „поиска” и 
съществителното „ доверие”. По този начин двата института ясно 
са разграничени и от езиково и терминологично гледище. На 
цялата територия на Конституцията двата термина „ недоверие” и 
„доверие” са използвани самостоятелно, без да е въведено 
единно родово понятие. Например в чл. 111, ал. 1, т. 1 от Конституцията 
са посочени последиците на вота на недоверие, иницииран от депута-
тите, докато последиците на неуспешния вот на доверие са посочени 
отделно (не като част от родово понятие) в чл. 112, ал. 2. По тези 
причини и прилагайки последователно правилата на езиковото 
тълкуване (което е с най-голяма тежест според правната догмати-
ка), изразът „предложението за гласуване на недоверие”, използван в 
конституционната норма на чл. 89, ал. 3 може да бъде тълкуван един-
ствено като описващ процедурата, стартирана по инициатива на 
народни представители. – Същият извод се налага и от логическото 
тълкуване по аргумент a contrario: прикрепвайки изрично предпазния 
срок по чл. 89, ал. 3 като правна последица само на инициативата на 
народните представители, конституционният законодател е изключил 
приложението на същата последица в хипотезата при поискан от пра-
вителството вот на доверие, дори и изрично да не е посочил това.

• Систематичното място на правилото на чл. 89, ал. 3 в Глава трета „На-
родно събрание” е още едно категорично потвърждение на волята на 
конституционния законодател да ограничи със срок само предложени-
ята за вот на недоверие, произхождащи от народните представители. 
Липсата на изричен конституционен текст в уредбата на вота на дове-
рие, идентичен с нормата на чл.89, ал. 3, подчертава волята на консти-
туционния законодател, че внасянето на предложение за вот на 
недоверие на основание, идентично с гласуван вот на доверие, в срок 
по-кратък от 6 месеца след приемане на последния, е допустимо.

1 Ташев, Р. Теория на тълкуването, 2007, Сиби
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• Аргументът на деонтична балансираност изисква на всяко законово 
предписание, което предоставя права, да кореспондира съответно за-
дължение. Тази закономерност е много ясно очертана в правото на 
една пета от депутатите да предложат гласуване на недоверие, което 
се балансира от предпазния срок като мярка срещу недобросъвестно 
нарушаване на стабилитета на управлението. Подобен баланс и симе-
трия не може да съществува по отношение на искането на правител-
ството на доверие, защото би довел до нежелан правен резултат – за-
щита на правителството от собственото му действие при това без даже 
да е налице атакуване на управлението от народни представители.

• Ако се допусне, че конституционният законодател е имал 
предвид предпазния срок като последица на вота на доверие по 
чл. 112, това означава да се приложи разширително тълкуване и да 
се насочи действието на правната норма, съдържаща се в чл. 89, ал. 
3 и спрямо факти, за които не е изрично предвидено да имат така-
ва правна последица. Това е недопустимо, най-малкото защото става 
въпрос за ограничаване на конституционни правомощия, а както е из-
вестно, ограниченията трябва да се тълкуват стеснително.

• От доктринална гледна точка тези постановки са валидни не само 
в континенталното право, но и в държавите на common law, в англо-
американската правна система. Ако приложим един от традиционните 
начини за тълкуване в англо-американското право, т.нар. „мълчание на 
закона по големи въпроси”, ще стигнем до същите изводи, че консти-
туционният законодател не би оставил неуредена изрично такава зна-
чима последица, каквато е с действие на правителството да се отнемат 
ключови конституционни правомощия на опозицията. Или както често 
се произнася в подобни тълкувателни ситуации Върховният съд 
на САЩ ”...Конгресът не би скрил слон в миша дупка“2.

3. Относно конституционната роля на вота на недоверие по чл. 89 
от Конституцията

Вотът на недоверие е „оръжие” на опозицията, на парламентарното мал-
цинство или дори само на част от него (най- малко една пета от депу-
татите). В съвременния парламентаризъм политическата отговорност 
на правителството не се свежда само до възможността да бъдат пре-
кратени неговите правомощия при загуба на аритметично мнозинство 
в законодателния орган. Динамиката на информационното общество, 

2 Например по делото Whitman v. American Trucking Ass’ns, Inc., 531 U.S. 457, 
468 (2001).
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значителното разширяване на принципите на прозрачност и от-
четност при функционирането на демократичните институции обогати 
и съдържанието на вота на недоверие. Този конституционен институт 
вече не е само инструмент за проверка на парламентарното доверие 
към правителството и евентуалното му сваляне от власт. Внесеният от 
опозиционни парламентарни среди вот на недоверие е и възможност по 
парламентарен път да бъдат поставени на широкото обществено вни-
мание съществени проблеми в управлението и политиката на управля-
ващото мнозинство. Този акт на дадено опозиционно малцинство може 
да е резонанс на съществуващи обществени настроения, протести или 
публична полемика, или да е насочен към формиране на определени об-
ществени нагласи, като бъдат посочени и обосновани слабости, злоупо-
треби или други негативни за правителството обстоятелства и процеси. 

Правителствената отговорност вече излиза и извън стените на парла-
мента – това не е отговорност само пред народното представителство, 
а в голяма степен и непосредствено пред гражданите, чиито интереси, 
ценности и искания се представляват от пряко избраните депутати 
и политическите партии и коалиции, зад които стои вота на избирате-
лите. При парламентарното управление това е отговорност и отчетност 
не само пред парламентарното мнозинство, а дори в още по-голяма сте-
пен пред опозицията вътре и вън от парламента; пред гражданите, които 
не са гласували за политическите сили, излъчили действащото 
пра вител ство, които се представляват от опозиционните формации или 
въоб  ще не са взели участие в изборите.

Тази допълнителна роля на вота на недоверие – да бъде и форма на де-
мократичен политически натиск от страна на опозиционните сили и сре-
ди в парламента, а оттам и в обществото, ясно проличава в условията 
на българското парламентарно управление. Устойчива парламентарна 
практика е опозицията да внася вот на недоверие дори и когато прави-
телството се ползва с подкрепата на монолитно мнозинство. Въпреки 
предварителната яснота, че няма перспектива да се стигне до 
край ната последица от реализирането на политическата отговорност – 
прекратяване на правителствените правомощия – дебатите по вота на 
недоверие служат като инструмент за упражняване на т.нар. право 
на опозиция, каквото имат политическите малцинства в демократичната 
държава.

Същевременно, за да предпази конституционната система от прекомер-
на дестабилизация и блокиране на дейността на изпълнителната власт 
в резултат от злоупотреба с правото на опозицията да внася вот на не-
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доверие, Конституцията създава и редица гаранции в полза на Минис-
терския съвет. Така например, конституционната уредба на вота на не-
доверие (чл. 89) предвижда особено мнозинство за приемане на 
искания вот – повече от половината от общия брой на депутатите, а 
в ПОДНС са предвидени по-дълги процедурни срокове за включване в 
дневния ред и за провеждане на гласуването в сравнение с другата про-
цедура за вот на доверие по чл. 112 от Конституцията. Най- съществена 
сред тези гаранции обаче е забраната да се стартира нова процедура за 
вот на недоверие на същото основание през следващите 6 месеца от от-
хвърлянето на предложение за недоверие, дори инициаторите на иска-
нето да са различни. Ако бъде отхвърлено искане на опозицията да се 
гласува недоверие по цялостната политика на Министерския съвет или 
на министър- председателя, в шестмесечния „предпазен” срок въоб-
ще не може да бъде внасян нов вот на недоверие (Решение на КС № 13 
по к.д. № 27 от 1992 г.).

4. Относно конституционната роля на вота на доверие по чл. 112 
от Кон с ти туцията

Въпреки редица сходства с института на вота на недоверие по чл. 
89, вотът на доверие е самостоятелен институт с по- различна консти-
туционна роля. Той е „оръжие” на правителството, чиято цел е да 
консолидира и препотвърди парламентарното доверие към неговата 
политика в ситуация на разколебаване на управляващото мнозинство, 
на обществено напрежение или преструктуриране на политическото 
пространство; при необходимост от съществено отклонение от 
първоначално заявените програма и управленски приоритети или при 
наличие на други особени обстоятелства, които изискват споделяне на 
политическата отговорност за важни решения. Ако внесеният от парла-
ментарната опозиция вот на недоверие е средство за

„нападение” и има за цел да свали правителството от власт или най-мал-
кото да упражни натиск върху него да промени политиката си, то вотът 
на доверие, поискан от Министерския съвет, е средство за активна защи-
та с цел да се потвърди неговото оставане на власт и да се демонстрира 
обща воля на управляващото мнозинство да продължи да осъществява 
заявената политика. 
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ІІІ. Противоречие на чл. 98 от ПОДНС с принципа на политическия 
плурализъм (чл. 11, ал. 1 от Конституцията) и със забраната за прис-

вояване на народния суверенитет (чл. 1, ал. 3 от Конституцията)

Правителството, независимо от своята относителна самостоятелност, 
като носител на една от трите разделени власти, е подчинено на 
Народното събрание. Неговото съществуване е възможно само и докол-
кото има необходимата парламентарна основа – доверието на мнозин-
ството от депутатите. Парламентарната институция обаче е единство 
от мнозинство и малцинство, от управляващи и опозиция. И едните, и 
другите са еманация на вота на избирателите и представля-
ват техните интереси, ценности, очаквания, критицизъм или искания. 
Съвременният парламентаризъм не допуска безусловна „диктатура 
на мнозинството” и превръщане на парламента в конвент, а предвижда 
редица конституционни и процедурни гаранции за правото на мал-
цинството (опозицията). Това е така, именно защото зад опозици-
ята в парламента също стои вотът на част от обществото, на граждани, 
които имат равни конституционни права и задължения с онези, които са 
гласували за парламентарното мнозинство, излъчило правителството.

Текстът на чл. 98 от ПОДНС в частта му предвиждаща, че успешният 
вот на доверие, поискан от правителството анулира възможността да 
се предложи вот на недоверие от депутатите на същото основание през 
следващите 6 месеца води именно до погазване на правото на малцин-
ството (опозицията); до заличаване на една от основните функции 
на политическата опозиция в представителната демокрация – да 
бъде коректив на управлението и гарант срещу властови произвол3. От-
варя се възможност за злоупотреба с правото на правителството да иска 
вот на доверие и така да анулира напълно възможността на парламен-
тарната опозиция да внася вот на недоверие било по цялостната полити-
ка, било по конкретен повод.

Институтът за модерна политика подчертава, че един от трайно устано-
вените в практиката на Съда в Страсбург стандарти е, че с Европейската 
конвенция за защита правата на човека и основните свободи се гаранти-
рат права, които не са „теоретични и илюзорни, а практически и ефек-
тивни”. Както е известно, Европейската конвенция за защита на 

3 В тази посока са и някои по-нови теоретични разработки в областта на 
конституционното право, като например: Белов, М., „Опозицията и правото 
на опозиция в съвременното българско конституционно право”, сборник 
„Съвременното право: Проблеми и тенденции”, „Сиби, 2011, с. 59-79.
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правата на човека и основните свободи съдържа норми, които по 
своята природа са част от общоевропейската конституционна тради-
ция. От тази гледна точка и по аналогия, принципът на политическия 
плурализъм, прогласен в чл. 11, ал. 1 от Конституцията не е декларативен 
текст. За да бъде той практически и ефективен не е достатъчно прос-
тото наличие на множество регистрирани политически субекти. Няма да 
е налице политически плурализъм в конституционния смисъл на това 
понятие ако партиите и коалициите са „заглушавани” и ограничавани в 
дейността си чрез законови ограничения. В конкретния случай с чл. 98 
от ПОДНС парламентарната опозиция може да бъде целенасочено ли-
шена от правителството от възможността да предизвика разисквания 
и гласуване на недоверие. Това би довело до „диктатура на 
мнозинството” и би ерозирало политическия плурализъм, който е в 
основата на политическия живот (чл. 11, ал. 1 от Конституцията).

На практика, при действието на оспорения чл. 98 от ПОДНС, правител-
ството би могло на всеки 6 месеца да внася вот на доверие, който да се 
гласува с „гилотината” на парламентарното мнозинство, анулирайки 
правото на опозицията (малцинството) да поставя по собствена ини-
циатива и в съответствие с интересите на избирателите, които пред-
ставлява, въпросът за доверието в управлението. Ако се приложи аргу-
ментът reductio ad absurdum (като принцип на логическото тълкуване) 
по силата на чл. 98 от ПОДНС би могло да стигне до следната ситуация: 
веднага след внасяне на вот на недоверие от група депутати, прави-
телството да внесе искане за вот на доверие по същия въпрос и благода-
рение на по-късите срокове, в които трябва да бъдат насрочени дебатите 
и гласуването да изпревари дебатите и гласуването по искането на 
депутатите4. По този начин не просто би се обезсмислил конституцион-
ния институт на вота на недоверие по чл. 89, но и правителството би се 
възползвало (в известна степен шиканьозно) от по-ниското изискуемо 
мнозинство за оставане на власт – половината от присъстващите при вот 
на доверие вместо повече от половината от списъчния състав на депута-
тите при вота на недоверие.

4 При вот на недоверие по чл. 89 от Конституцията, ПОДНС предвижда 
разискванията по проекта за решение за започнат не по-рано от три и не 
по-късно от седем дни от внасянето му, а гласуването по проекта става не 
по-рано от 24 часа от приключване на разискванията (чл. 97 от ПОДНС). При 
вот на доверие по чл. 112 от Конституцията, искането на правителството се 
подлага на разисквания на първото следващо заседание на парламента, 
а гласуването се извършва веднага след края на разискванията в същото 
заседание (чл. 95 от ПОДНС).
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Нещо повече, подобна „диктатура на мнозинството” и узурпиране от 
правителството на конституционните възможности за търсене на 
отговорност, които принадлежат на опозицията биха могли да 
стигнат до крайност в степен, че да бъде засегнат друг кон-
ституционен фундамент – забраната политическа партия, друга органи-
зация, част от народа, държавна институция или отделна личност да си 
присвоява упражняването на народния суверенитет (чл. 1, ал. 3 от Кон-
ституцията). Присвояването на народния суверенитет не се състои само в 
неговата най-крайна форма, позната от авторитарните общества. Парла-
ментарното малцинство (опозиция) също осъществява част от народния 
суверенитет, упражнявайки правомощията си по конституция и закон. 
Затова ограничаването и целенасоченото препятстване, на което и да е 
от тях, е форма на недопустимо присвояване на народния суверенитет от 
управляващото мнозинство.

ІV. Противоречие на чл. 98 от ПОДНС с принципа на  
правовата държава – чл. 4, ал. 1 и преамбюла на Конституцията

Конституцията не предвижда предпазен 6-месечен срок за правителство-
то след като е получило парламентарна подкрепа в резултат на внесен 
по своя инициатива вот на доверие. Този извод се налага както от 
буквалното, така и от систематичното тълкуване на конституционните 
разпоредби. Той произтича и от цялостния дух и принципи на парламен-
тарната форма на управление, прогласена в чл. 1, ал. 1 от Конституцията.

Анализът на конституционната уредба сочи, че институтът на вота 
на недоверие е уреден в своята цялост в чл. 89, Глава трета „Народно съ-
брание”. Предмет на уредбата е субекта на инициативата, изискуемото 
мнозинство за постановяване на решение, правните последици – остав-
ка или стабилизиране на правителството за срок от 6 месеца.

От друга страна, вотът на доверие е уреден като самостоятелен инсти-
тут, но на друго систематично място като правна възможност за Ми-
нистерския съвет – в Глава четвърта „Министерски съвет”, чл. 112 
от Конституцията. И тук, конституционният законодател регламентира 
този институт в неговата цялост – субект на инициативата, основания 
за искане на доверие, изискуемо мнозинство за постановяване на ре-
шение. Правните последици обаче са сведени единствено до оставка 
при отхвърлено искане на доверие, без да е предвиден предпазен 6- ме-
сечен срок в случай на получено доверие.

Тези постановки намират потвърждение и в сравнително- правен аспект. 
Проучването на конституционната уредба на 34 държави-членки на Съ-
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вета на Европа, направено от Института за модерна политика по по-
вод на конституционно дело № 3/2011 сочи, че:

Само в 3 от изследваните държави5 не съществува конституционна про-
цедура за сваляне на доверието на парламента от правителството.

В 7 от изследваните държави6 съществува единствено процедура за вот 
на недоверие по инициатива на парламента, но не и на самото правител-
ство.

В мнозинството от държавите – 24, са регламентирани процеду-
ри за вот на доверие, инициирани както от правителството, така и от 
парламента. В 17 от тези държави7 въобще не е въведен предпазен 
срок, в рамките на който да не може да бъде отправено повторно (ново) 
искане за вот на доверие/недоверие. В други 7 държави е предвиден та-
къв срок на неатакуемост на правителството и съответно са напълно ре-
левантни на разглеждания в конституционното дело въпрос – Франция, 
Гърция, Полша, Румъния, Испания, Хърватия и Естония. Във всяка една от 
тях, с известни вариации на продължителността и условията, при които 
се прилага това времево ограничение, е възприет принципа, че то дейст-
ва единствено като гаранция на стабилитета на управлението срещу 
инициирани от народни представители процедури за вот на недове-
рие, но не и при поискано от правителството гласуване на доверие.

Предвид всички тези аргументи, Институтът за модерна полити-
ка смята, че текстът на чл. 98 от ПОДНС в частта му „гласуване 
на доверие” противоречи на Конституцията, защото:

а) С него противоконституционно е дописана нормата на чл. 112 относ-
но вота на доверие. Това „дописване” на конституционната норма няма 
характер на нейно конкретизиране и доразвитие, а на прибавяне на 
сериозна правна последица към института на вота на доверие, която 
Конституцията не предвижда нито изрично, нито имплицитно – забрана 
за предложение за вот на недоверие от група депутати в срок от 6 ме-
сеца от гласуван вот на доверие по искане на Министерския съвет.

б) Нарушава принципа на правовата държава –  чл. 4, ал. 1 от Консти-
туцията.

5 Швейцария, Кипър и Монако.
6 Андора, Азербайджан, Беларус, Исландия, Лихтенщайн, Швеция.
7 Ирландия, Холандия, Австрия, Армения, Люксембург, Чехия, Дания, Латвия, 

Литва, Русия, Словакия, Македония, Турция, Великобритания, Белгия, 
Унгария, Словения (изт. Интерпарламентарен съюз).
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в) Противоречи на чл. 11, ал. 1 и чл. 1, ал. 3 от Конституцията, защото 
се нарушава правото на малцинството (опозицията) и дава възможност 
за „диктатура на мнозинството”, с което се ерозира политическия плура-
лизъм и забраната за присвояване на народния суверенитет от полити-
ческа партия, друга организация, част от народа, държавна институция 
или отделна личност.

РЕшЕНИЕ № 6 НА КОНСТИТУЦИОННИя СЪД ОТ 16 МАЙ 2011 ПО К. 
ДЕЛО № 3/2011 (Обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г.) 

КС възприема голяма част аргументите, изложени в становището на 
Института за модерна политика по делото и ги включва в своите мо-
тиви, в т.ч. за „правото на опозиция” и произтичащите от него консти-
туционноправни последици. „В съвременния парламентаризъм поли-
тическата отговорност на правителството не се свежда само до въз-
можността да бъдат прекратени неговите правомощия при загуба на 
политическата подкрепа от мнозинството депутати в законодателния 
орган. Този конституционен институт е не само инструмент за провер-
ка на парламентарното доверие към правителството и евентуалното 
му сваляне от власт. Внесеното от опозицията искане за вот на недо-
верие е и възможност по парламентарен път да бъдат поставени на 
широко обществено внимание съществени проблеми в управлението 
и политиката на управляващото мнозинство. Този акт на опозицион-
ното малцинство е насочен към формиране на определени общест-
вени нагласи и политически оценки, като бъдат дебатирани обстоя-
телства, обществени процеси, политически действия и управленски 
решения на правителството. В този смисъл устойчива парламентарна 
практика е опозицията да внася вот на недоверие дори и когато Ми-
нистерският съвет се ползва с подкрепата на стабилно мнозинство. 
Въпреки предварителната яснота, че трудно може да се стигне до 
крайната последица от реализирането на политическата отговорност 
– прекратяване правомощията на Министерския съвет, дебатите по 
вота на недоверие служат като средство за упражняване на тъй нар. 
право на опозиция, каквото имат политическите малцинства в демо-
кратичните държави. Те са и важен инструмент за осъществяване на 
парламентарния контрол.“

В решението чл. 98 от ПОДНС е обявен за противоконституционен в 
частта му „гласуване на доверие или”.
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СТАНОВИщЕ НА ИМП ПО К.ДЕЛО № 5 ОТ 2012 Г. ОТНОСНО  
УСТАНОВяВАНЕ НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА РЕшЕНИЕ 

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА  
ПРОУЧВАТЕЛНА КОМИСИя (ПЪЛЕН ТЕКСТ)

С определение на Конституционния съд, постановено на 4 юли 2012 
г., Институтът за модерна политика е конституиран като страна по кон-
ституционно дело № 5 от 2012 г. Делото е образувано по искане на група 
народни представители за установяване на противоконституционност на 
приетото на 16 май 2012 г. от 41-вото Народно събрание Решение за съз-
даване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и 
обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни 
лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, оп-
рощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановява-
не на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през 
периода януари 2002 – януари 2012 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 22 май 2012 г.). 

Институтът за модерна политика намира искането за неоснователно 
поради следните съображения:

1. Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание 
(ПОДНС) в чл. 31, ал. 1 и чл. 99, ал. 1 съдържа ясно разграничение меж-
ду видовете временни парламентарни комисии:

а) комисии, образувани по конкретен повод (ad hoc комисии);
б) комисии за проучване на отделни въпроси (проучвателни комисии);
в) комисии за провеждане на анкети (анкетни комисии).

2. Осъществяването на парламентарен контрол е важна, но не и иманент-
на характеристика и функция на всеки от различните видове временни 
комисии, посочени в тези разпоредби на ПОДНС. 

3. Така например, най-ясно изразена е функцията по парламентарен 
контрол при анкетните комисии, които обикновено се създават за да 
установят чрез инструментите на парламентарния контрол конкретни 
факти и обстоятелства по даден значим въпрос от дейността на прави-
телството, отделни министерства или държавни органи от системата 
на изпълнителната власт. Някои типични примери за анкетни комисии 
в българската парламентарна практика са: 

а) Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен 
фонд „Земеделие” (създадена на 26 ноември 2001 г.);

б) Временна анкетна комисия за извършване на комплексна проверка 
на дейността на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното 



29

движение” към Министерство на транспорта и съобщенията (създаде-
на на 22 февруари 2002 г.); 

в) Временна анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съх-
раняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държав-
на агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” и проверка 
на дейностите по контрола на наличните запаси на зърно от страна на 
държавните органи (създадена на 4 декември 2003 г.);

г) Временна анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и 
сделките, извършени в последната една година от мандата на прави-
телството на Сергей Станишев (създадена на 26 август 2009 г.).

4. Обратно, при ad hoc комисиите по правило не се упражнява парламен-
тарен контрол, а се подпомага законодателната функция чрез изготвя-
не и обсъждане на конкретни проекти за актове на Народното събра-
ние или подготовка за осъществяване на други правомощия на парла-
мента. Такива примери за ad hoc комисии, които не са свързани с уп-
ражняване на парламентарен контрол са временните комисии, които 
обикновено се създават за разглеждане на промени в Конституцията, 
за изготвяне на проект за ПОДНС в началото на всеки парламентарен 
мандат, за разглеждане на искане на главния прокурор за снемане на 
имунитет на народен представители, за изслушване на кандидати за 
висш държавен орган и др. под. 

5. От своя страна, временните проучвателни комисии в своя чист вид не 
са свързани с упражняване на парламентарен контрол. Те се създават 
от Народното събрание, за да подпомогнат неговата дейност чрез съ-
биране, систематизиране и анализ на факти и обстоятелства по кон-
кретни обществени проблеми или проблеми във функционирането 
на държавните институции, практики по приложението на законите и 
взаимодействието на държавните органи и органите на местното са-
моуправление с цел формулиране на законодателни мерки. Анализът 
на българската парламентарна практика показва редица типични при-
мери за временни проучвателни комисии, чийто предмет не е свързан 
с упражняване на парламентарен контрол, а само с проучване на оп-
ределени правоотношения и практики и на тази основа формулиране 
на предложения за тяхното преодоляване или подобряване. Някои 
от тези проучвателни комисии са свързани и с проучване на въпроси, 
свързани с напълно независими и конституционно отделени от държа-
вата институции, каквито са религиозните. 
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6. По-важни примери от нашата парламентарна практика за проучвател-
ни комисии, които не упражняват парламентарен контрол са:

а) Временна проучвателна комисия по религиозните въпроси, създадена 
с решение на 39-ото Народно събрание на 22 март 2002 г. с предмет на 
дейност: „да извърши проучване на възникнали проблеми във взаимо-
отношенията между държавната власт и религиозните институ-
ции от гледна точка на чл. 13 от Конституцията на Република Бълга-
рия и да изготви предложения за тяхното преодоляване” 

б) Временна комисия за проучване на данните по твърденията за финан-
сиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам 
Хюсеин в Ирак, създадена на 25 февруари 2004 г. с предмет: „да проучи 
всички данни по твърденията, изнесени в българските и чуждестран-
ните медии, за финансирането на Българската социалистическа пар-
тия от режима на бившия иракски диктатор Саддам Хюсеин”

в) Временна анкетна комисия за проучване на данните, свързани с тра-
гичната катастрофа в р. Лим, създадена на 2 юни 2004 г. с предмет: „да 
проучи: данните, свързани с провеждането на екскурзията, довела до 
трагичната катастрофа, както и причините и необходимите проме-
ни в законовата уредба и подзаконовите нормативни актове и да ги 
предложи на Народното събрание и съответните държавни органи” 

г) В рамките на 41-то НС такъв пример е Временната комисия за проучва-
не, анализ и обсъждане добри практики и законодателни решения във 
връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни 
богатства при опазване на околната среда. Основната задача на тази 
временна проучвателна комисия, формулирана в решението на Народ-
ното събрание от 22 февруари 2012 г. е: „въз основа на добрите прак-
тики и законодателни решения, да представи доклад с предложения 
за усъвършенстване на регулирането на дейностите по проучване и 
добив на подземни богатства у нас”

7. От друга страна, има проучвателни комисии, които съдържат в своя 
предмет на дейност и упражняването на парламентарен контрол, като 
например Временната комисия, създадена на 26 януари 2012 г. с пред-
мет: „проучването на факти и обстоятелства относно случаи, изнесе-
ни през последните дни в общественото и медийното пространство, 
на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и поли-
тически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи”

8. С оглед на процесното решение на Народното събрание централно 
значение има въпросът съставлява ли формулираният в него предмет 
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на дейност на временната проучвателна комисия осъществяване на 
парламентарен контрол върху президентската институция. 

Институтът за модерна политика смята, че предметът и задачите на 
тази комисия не съставляват упражняване на контролни функции спря-
мо държавния глава. 

Първо, формулираният предмет на дейност на комисията не включва 
осъществяване на парламентарен контрол, а проучване на определени 
фактически и правни положения, практики и взаимодействие между 
структури на изпълнителната власт. 

Второ, в решението изрично е определен персоналния обхват на про-
учването, което Народното събрание възлага на комисията – „длъжност-
ни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, 
опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстано-
вяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него 
през периода януари 2002 – януари 2012 г.” 

Дори и да се приеме, че предмета на дейност на комисията включва и 
парламентарен контрол, няма съмнение, че Народното събрание е опра-
вомощено да осъществява парламентарен контрол върху всички струк-
тури и длъжностни лица от изпълнителната власт за техните актове, 
действия и политики. Обстоятелството, че структури и длъжностни лица 
от изпълнителната власт участват в определени етапи от развитието на 
правоотношения, които завършват с издаване на президентски указ, не 
ги изключва от обхвата на парламентарния контрол.

Трето, необосновани от гледище на модерния конституционализъм и 
същността на парламентарното управление са аргументите в искането 
на народните представители, които изключват формиране на законода-
телна воля или политическа позиция и оценка на Народното събрание по 
същностни аспекти на нормативната уредба на дейността и правомощи-
ята на независими държавни органи и власти. Създаването на времен-
на проучвателна комисия, която да проучи проблемите и практиката по 
прилагане на законите и да предложи конкретни законодателни мерки, 
например по отношение на съдебната власт или на президента, не може 
да се третира като упражняване на парламентарен контрол. Това е част 
от суверенното право на парламентарната институция, като най-висш 
законодателен орган, който има изключителното право да приема, отме-
ня и изменя законите и Конституцията, да формира своя законодателна 
позиция. 
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С оглед на тези аргументи, Институтът за модерна политика намира 
за неоснователно искането за обявяване за противоконституционно Ре-
шението на Народното събрание за създаване на Временна парламен-
тарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с 
действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнител-
ната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми дър-
жавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и 
освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 – януари 
2012 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 22 май 2012 г.). 

РЕшЕНИЕ № 1 НА КОНСТИТУЦИОННИя СЪД ОТ 12 МАРТ 2013 ПО 
К.ДЕЛО № 5/2012 (Обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г.) 

В своето решение Конституционният съд взема предвид представе-
ните в становището на Института за модерна политика аргументи и 
изтъква допълнителни съображения и аргументи в посока неоснова-
телността на твърденията за противоконституционност на разглежда-
ното решение на Народното събрание. Искането на групата народни 
представители е отхвърлено.

2.
ДЕЛА ОТНОСНО ЗАКОННОСТТА НА  

ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ 2011 г.  
И ПО ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

СТАНОВИщЕ НА ИМП ОТ 5.12.2011 г. ПО К.ДЕЛО № 11/2011 г. ЗА 
УСТАНОВяВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА НА ИЗБОРА НА РОСЕН  

ПЛЕВНЕЛИЕВ И МАРГАРИТА ПОПОВА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕ-
ЗИДЕНТ, ПРОИЗВЕДЕН НА 23 И 30 ОКТОМВРИ 2011 г. (ПЪЛЕН ТЕКСТ)

І. Предварителни съображения
• Оспорването на законността на избора на държавен глава е акт със 

значим конституционен и обществено-политически мащаб. Поставя се 
под съмнение легитимността на основен орган от конституционната 
система – президента на републиката, който олицетворява единството 
на нацията и представлява държавата в международните отношения. 
Произнасянето на Конституционния съд по това дело ще бъде първо 
по рода си и, следователно, ще зададе стандарт за обхвата, съдър-
жанието и конкретните измерения на понятието „свободни и честни 
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избори”. Този стандарт ще има определящо значение за начина, по 
който ще се решават в бъдеще споровете за законността на избори за 
органи на властта и ще бъдат осъществявани избирателните права на 
българските граждани. Поради безпрецедентният характер на това 
конституционно дело № 11 от 2011 г. за българската държавност и 
конституционна практика, Институтът за модерна политика намира за 
необходимо да изложи някои предварителни съображения от по-общ, 
принципен характер. 

• Подобни случаи на оспорване на национални избори в други демо-
кратични държави обикновено провокират противоречиви аргументи 
относно целесъобразността на оспорването от гледище на стабили-
тета на институциите. Според едни, подобен акт поставя на изпита-
ние демократичната система, защото може да срине авторитета на 
институциите, а несигурността да увреди националните интереси (с 
подобни аргументи, например, мотивира отказа си да оспори избор-
ните резултати през 1960 г. републиканецът Ричард Никсън, който губи 
от демократа Джон Кенеди само с 0.1 % от гласовете на избиратели-
те при наличие на многобройни сигнали за изборни фалшификации в 
няколко щата в полза на демократите). Други намират оспорването на 
изборните резултати при съмнение за манипулации и фалшификации 
за абсолютно необходима стъпка, целяща да съхрани правовия ред и 
доверието в демократичната система (с такива аргументи, например, 
кандидатът на Демократическата партия на САЩ Ал Гор оспори по съ-
дебен ред изборните резултати в щата Флорида в изборите, спечелени 
от Джордж У. Буш през 2000 г).

• Институтът за модерна политика подчертава, че оспорването на едни 
избори не може да бъде третирано като рутинно действие, произтичащо 
от несъгласие на недоволните от даден изборен резултат, а още по-мал-
ко като продължение на политическите борби. Обявяването на едни из-
бори за незаконни следва да се основава на доказателства за сериозни 
нарушения, нечестни практики, манипулации и фалшификации, които 
включително оказват влияние върху резултатите от изборите. 

• Институтът за модерна политика смята, че оспорването на законността 
на изборите за президент и вицепрезидент на България и допускането 
на това дело до разглеждане по същество от Конституционния съд е в 
най-висока степен израз на респект към фундаменталните принципи и 
ценности на правовата държава. Тогава, когато в публичното простран-
ство се поставят многобройни въпроси, сигнали и твърдения относно 
нередности в организацията на изборите, нарушения, манипулации и 
даже фалшификации на изборните резултати, стабилността на демо-
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кратичния ред и респекта към народния суверенитет, изразяван чрез 
преките избори за органи на властта, обуславя да бъде установена по 
несъмнен начин законността на изборите. Авторитетното потвържда-
ване на вота или неговото касиране като незаконен от Конституцион-
ния съд е гаранция за стабилитета на демократичните институции и на 
цялата конституционна система. 

• Воден от това разбиране, в процеса на подготовка на своето станови-
ще по делото Институтът за модерна политика се обърна за предоста-
вяне на мнение и данни към широк кръг организации, регистрирани 
като наблюдатели в Централната избирателна комисия, политически 
партии, кандидати. Получени бяха доклади и информации, съдържащи 
различни примери за изборни нарушения от Асоциация „Прозрачност 
без граници”, Институтът за социални изследвания и Фондацията за ев-
ропейски прогресивни изследвания-Брюксел, ГИСДИ, група германски 
наблюдатели, организирани от Български център за зелена икономи-
ка и „Зелените”, Асоциация на младите юристи, политическите партии 
ВМРО-НИЕ и НДСВ, Сдружение „Модерна Враца”, Гражданска мрежа 
за модерен Сливен и Гражданска мрежа за модерен Пловдив. Кандида-
тът за президент Ивайло Калфин в своя отговор до Института за модер-
на политика препотвърждава изложените от вносителите на искането 
пред Конституционния съд доводи и съображения. Кандидатката Ме-
глена Кунева в отговора си изтъква, че изявленията й за опорочаване 
на изборите почиват само на публикации в медиите и не би могла да 
предостави допълнителни факти и правни аргументи.

ІІ. Относно допустимостта на искането
• В публично огласеното становище на Министерския съвет като страна 

по делото въпросът за допустимостта на искането се повдига отново, 
независимо от произнасянето на Конституционния съд с Определение 
от 24.11.2011 г. Ето защо, Институтът за модерна политика като стра-
на по същото дело, намира за необходимо да изрази становище, че от 
юридическа гледна точка допустимостта на искането е вън от съмне-
ние. Искането е направено от оправомощен субект и е в компетент-
ността на Конституционния съд.

• В твърденията, че искането е недопустимо се изтъква, че Изборният 
кодекс предвиждал някаква особена процедура за задвижването на 
конституционния процес, а именно – искане на орган по чл. 150, ал. 1 
от Конституцията, оправомощен да сезира Конституционния съд, да 
се основава на отправено до него преди това искане от посочените в 
чл. 265, ал. 1 от Изборния кодекс субекти – кандидатите за президент и 
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вицепрезидент, централните ръководства на партиите и коалициите. 
Подобни твърдения не почиват на правни аргументи и правна логика.

• Оспорването на законността на президентските избори пред Консти-
туционния съд е посочено изрично като правна възможност в самата 
Конституция (чл. 92, ал. 6). В чл. 149, ал. 1, т. 6 решаването на тези спо-
рове е изрично включено в изброяването на правомощията на Консти-
туционния съд. Конституционният законодател не е предвидил особен 
ред за сезиране на Конституционния съд при подобни спорове. С други 
думи – Конституционният съд може да бъде сезиран да упражни пра-
вомощието си по т. 6 от чл. 149, ал. 1 от Конституцията единствено по 
начина, определен и за всички останали негови правомощия – от орга-
ните, които имат право да се обърнат към него. Тези органи са изчерпа-
телно изброени в чл. 150 от Конституцията. Текущото законодателство 
не може нито да разширява кръга на тези органи, нито да ограничава 
тяхното право на инициатива пред Конституционния съд. Да се въз-
приеме твърдението, че спор за законността на избора на президент 
и вицепрезидент не може да се повдигне самостоятелно от орган по 
чл. 150, ал. 1, а той трябва да е бил предварително сезиран с искане от 
партия, коалиция или кандидат, би означавало да се приеме правният 
абсурд, че е възможно при действащата Конституция да се гласува за-
кон, който постановява, например, че искане за противоконституцион-
ност на законодателството в сферата на социалните права може да се 
прави само по инициатива на синдикати, работодатели или съсловни 
организации. 

• Институтът за модерна политика подчертава, че правният смисъл на 
разпоредбата на чл. 265, ал. 1 от Изборния кодекс не е свързан с огра-
ничаването на конституционната инициатива на органите, които имат 
право да сезират Конституционния съд. С тази разпоредба само се 
посочват изрично субектите, които имат право да отправят подобно 
искане за оспорване на законността на изборите пред органите по чл. 
150, ал. 1 от Конституцията. Но това посочване не засяга и не може да 
се интерпретира като преюдициална предпоставка за упражняването 
на самостоятелното и уредено в Конституцията правомощие на тези 
органи за сезират КС. 

ІІІ. Относно понятието „законност на избора”

• Институтът за модерна политика смята, че понятието „законност на 
избора” (чл. 93, ал. 6 от Конституцията) е корелативно свързано с ус-
тановеното в конституционната и международноправната доктрина и 
актове понятие за „свободни и честни избори”. Законността на избора 
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следва да се разглежда в пълнота – не просто като спазване на нормите 
на Изборния кодекс от изборната администрация и другите държавни 
органи от административно и организационно-техническо гледище, а 
като съответствие на целият изборен процес с конституционните и меж-
дународноправни изисквания и критерии за свободни честни избори. 

• Конституцията на България постановява, че всички избори се произ-
веждат въз основа на „общо, равно и пряко избирателно право с тайно 
гласуване” (чл. 10). Този текст е проекция на основните инструменти в 
областта на гражданските и политическите права, по които България 
е страна – Всеобщата Декларация за правата на човека (чл. 21, т. 3), 
Международният пакт за гражданските и политическите права (чл. 
25), Международната конвенция за премахване на всички форми на ра-
сова дискриминация (чл. 5) и др.

• Протокол 1 към Европейската конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи – чл. 3 „Право на свободни избори” поста-
новява, че държавите са длъжни „да провеждат свободни избори през 
разумни периоди с тайно гласуване и при условия, осигуряващи свобод-
ното изразяване на мнението на народа”.

• Практиката на Европейският съд по правата на човека в Страсбург из-
вежда редица стандарти за пълноценното осъществяване на избира-
телните права на гражданите и позитивното задължение на държавите 
да организират и произвеждат свободни и честни избори. Редица от 
релевантните решения и стандарти на Съда са посочени по-нататък в 
това становище. Тук следва да се отбележи основополагащото значе-
ние на следните постановки: „Съдът подчертава, че на първо място 
Член 3 от Протокол № 1 към Конвенцията прогласява характерен 
принцип на ефективната демокрация и има първостепенно значение 
в системата от права, гарантирани от Конвенцията. Демокрацията 
е фундаментален елемент на „Европейския обществен ред”, а права-
та гарантирани от чл. 3 на Протокол 1 имат решаваща роля за уста-
новяването и поддържането на основите на ефективна и истинска 
демокрация и върховенство на закона... Съдът често е акцентирал 
върху ролята на държавите като върховен гарант за плурализма и че 
при осъществяването на тази роля държавата носи задължението 
да приеме позитивни мерки за „организиране” на демократични из-
бори в условия, позволяващи свободното изразяване на мнението на 
хората...”

(Вж. Yumak and Sadak v Turkey, както и Mathieu-Mohin and Clerfayt v. 
Belgium, Ždanoka v. Latvia, Informationsverein Lentia and Others v. Austria)
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Практиката на Съда извежда от задължението на държавите по чл. 3 от 
Протокол 1 да провеждат избори, които осигуряват свободното изразя-
ване на волята на избирателите, гаранции за индивидуалните граждан-
ски права, за активното и пасивното избирателно право. Подчертава се 
също, че тези права не са абсолютни, но ограниченията им не могат да 
обезсмислят тяхната същност и да намаляват ефективността им, трябва 
да преследват легитимна цел и средствата за прилагането им да са про-
порционални на тази цел (вж. Azis v Cyprus). 
• Принципите относно правото на гражданите да избират и да бъдат 

избирани в органите на властта, както и задълженията на държавите 
и публичната администрация по тяхното обезпечаване, се обобщават 
в понятието „свободни и честни избори”. Кодексът за добри изборни 
практики, изработен от Комисията за демокрация чрез право на Съ-
вета на Европа (Венецианската комисия), който често служи за източ-
ник на правни аргументи в практиката на Съда в Страсбург, подчертава 
пет основни принципа на свободните и честни избори, определяйки 
ги като „европейско изборно наследство” – „всеобщо, равно, свобод-
но, пряко и тайно избирателно право”8. Те са разгърнати детайлно и в 
Декларацията за критериите за свободни и честни избори, гласувана 
единодушно от Интерпарламентарния съюз през 1994 г.9 

• Важни отправни точки за обхвата и съдържанието на понятието „сво-
бодни и честни избори” има и в редица важни международни докумен-
ти, изразяващи волята на държави, международни организации и не-
правителствени структури, като например (т.нар. „soft law”): Докумен-
та от Копенхагенската среща на Конференцията за човешкото изме-
рение на ОССЕ от 1990 г., Парижката Харта за Нова Европа от 1990 
г., Декларацията за принципите на международното наблюдение на 
изборите, изготвена под егидата на Генералния секретар на ООН през 
2005 г. и др. 

• В този контекст, да се установи законността на даден избор, означава 
да се установи дали са проведени свободни и честни избори, основани 
на всеобщо, равно, свободно, пряко и тайно избирателно право, дали 
изборната администрация и другите държавни органи са прилагали 

8  CODE OF GOOD PRACTICE IN ELECTORAL MATTERS GUIDELINES AND 
EXPLANATORY REPORT, Adopted by the Venice Commission at its 51st and 52nd 
sessions (Venice, 5-6 July and 18-19 October 2002), CDL-AD (2002) 23

9  DECLARATION ON CRITERIA FOR FREE AND FAIR ELECTIONS, Unanimously 
adopted by the Inter-Parliamentary Council at its 154th Session (Paris, 26 March 
1994)
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действащото изборно законодателство по начин, че да гарантират сво-
бодния характер на изборите и тяхната честност.

• Ефективното изпълнение на позитивното задължение на държавата 
да организира свободни и честни избори засяга цял комплекс от ос-
новни начала на демократичната държава и основни права и свободи 
на гражданите. Установено е в практиката на органите по прилагане и 
тълкуване на международноправните норми, че свободните и честни 
избори предполагат спазване на:
- принципът на народния суверенитет;
- принципът на правовата държава и върховенството на закона;
- периодичното провеждане на избори;
- правото на участие в управлението лично или чрез законно из-

брани представители, както и пасивното избирателно право;
- всеобщо, равно, пряко и тайно гласуване;
- свободата на сдружаване и мирни събрания, свободата на 

съвестта и словото, достъпът до информация и свободата на 
придвижване;

- равенство и недискриминация;
- правото на ефективна, навременна и подлежаща на принуди-

телно изпълнение защита на нарушените права при спазване 
на принципите на справедливия процес.

• Важно да се подчертае, че наличието на правна възможност за оспор-
ване на президентските избори и самото производство пред Консти-
туционния съд са част от законността на изборите. Това производство 
трябва да отговаря на един от основните международни стандарти за 
свободни и честни избори – наличие на ефективна, навременна и под-
лежаща на принудително изпълнение защита на нарушените права в 
рамките на справедлив процес.

ІV. Относно типологията на нарушенията и тяхното отражение  
върху изборния резултат

• Институтът за модерна политика смята, че при определяне на типо-
логията на изборните нарушения следва да бъде взето предвид от 
правната доктрина разграничението между резултатни и формални 
(нерезултатни) административни нарушения респ. престъпления. Пър-
во, не всички нарушения на изборния процес могат да бъдат измерени 
количествено, така че да се установи с точност дали са довели до фак-
тическа подмяна на волята на избирателите и оттам до незаконност 
на избора. Съществуват нарушения, които засягат базисни конститу-
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ционни и международноправни принципи за произвеждане на свобод-
ни и честни избори. При тях обаче не винаги би могло да се установи 
конкретно и количествено как и доколко са се отразили върху воле-
изявлението на избирателите, а оттам и върху изборните резултати. 
Но тяхното наличие, когато засяга целия изборен процес изначално 
опорочава изборите и тяхното извършване не може да бъде санира-
но и поправено. Второ, има нарушения на изборния процес, които са 
резултатни, като например сгрешени или подправени протоколи от се-
кционни комисии; действителни бюлетини, които са отчетени от коми-
сиите като недействителни и пр. Този тип нарушения след като бъдат 
установени трябва да бъдат оценявани и от количествена гледна точка 
и само ако наличието им е оказало влияние върху общия изборен ре-
зултат, те имат за последица обявяването на избора за незаконен.

• При формалните (нерезултатни) нарушения на изборния процес само-
то осъществяване на нарушението води до незаконност на избора, ко-
гато засяга фундаментални изисквания за свободни и честни избори и 
опорочава по непоправим начин изборния процес като цяло. При този 
тип нарушения отражението върху волята на избирателите не може да 
бъде конкретно измерено. Достатъчно обаче е допускането на подоб-
но нарушение, което засяга целия изборен процес, за да бъде обяве-
на незаконност на избора. Такова например би било нарушаването на 
тайната на вота при неосигурени от изборната администрация „тъмни 
стаи” за провеждане на гласуването във всички избирателни секции 
или по-голямата част от тях; използването на бюлетини, които позво-
ляват на длъжностни лица от изборната администрация или на трети 
лица да идентифицират вота на избирателя – т.е. бюлетини, които са 
отпечатани на недостатъчно плътна хартия, през която прозира отбе-
лязването на вота на избирателя; липсата на независим орган за адми-
нистриране на изборния процес (централна избирателна комисия) или 
включването в състава му на представители, посочени само от упра-
вляващата политическа сила; ограничаването на избирателните права 
на дискриминационен признак и др.под. 

• Предвид тези аргументи, Институтът за модерна политика изразява 
становище, че преценката за законността на избора на президент и ви-
цепрезидент не може да се свежда само до констатирането на някои 
нарушения, чиито количествен израз води до промяна на изборния ре-
зултат. Преценката на законността трябва да обхване всички конститу-
ционни и международноправни критерии и принципи за произвеждане 
на свободни и честни избори. Това произтича както от непосредстве-
ното действие на конституционните норми (чл. 5, ал. 2 от Конститу-
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цията), така и от примата на международното право пред вътрешното 
законодателство, което му противоречи (чл. 5, ал. 4 от Конституцията). 
В тази посока е и практиката на Европейския съд по правата на човека 
в Страсбург (вж. Namat Aliev v. Azerbaijan). Обратното, ако преценката 
се сведе само до установяването на резултатни нарушения, чийто брой 
конкретно може да промени изборния резултат, би могло да се стигне 
да ситуация, в която избори, проведени при нарушаване на базисен 
принцип, като например тайната на вота, да бъдат обявени за законни, 
само защото формалният характер на нарушението не позволява да се 
установи количествено как точно се е отразило нарушението на тайна-
та на вота върху волеизявленията на избирателите. Или да се стигне 
до абсурд като се обявят за законни избори, в които не са били допус-
нати до гласуване избиратели поради техния етнически произход на-
пример на основание, че общата им численост не би могла да повлияе 
върху изборния резултат.

V. Относно значението на избирателните списъци за осигуряване  
на всеобщо и равно избирателно право

• В своята трайна практика Европейският съд по правата на човека в 
Страсбург неведнъж е имал повод да изтъкне ролята на държавата и 
органите на властта като върховен гарант за плурализма и демокраци-
ята и произтичащото от чл. 3 на Протокол 1 към Конвенцията задълже-
ние на държавите да предприемат всички позитивни мерки за органи-
зирането и произвеждането демократични избори при условия, които 
„осигуряват свободно изразяване на волята на хората” (вж. Yumak and 
Sadak v. Turkey, Sitaropoulos and others v Greece, Namat Aliyev v Azerbaijan 
и др).

• Все в тази посока, Съдът в Страсбург подчертава правното значение на 
коректно съставените избирателни списъци, като елемент от задълже-
нието на държавата да организира свободни и честни избори. Само-
то съставяне, поддържане и оповестяване на избирателните списъци 
не се свежда до административни и технически дейности и актове на 
държавната администрация. Държавата е длъжна да състави корект-
ни избирателни списъци, включващи всички избиратели, които имат 
правото да гласуват. Това е абсолютна предпоставка за провеждане на 
свободни и честни избори, за осигуряване на всеобщо и равно избира-
телно право. Неизпълнението или неефективното изпълнение на това 
задължение според Съда сериозно накърнява ефективността и прак-
тическата осъществимост на избирателните права (вж. Georgian Labor 
Party v Georgia). Този стандарт произтича и от общото задължение на 



41

държавите по Конвенцията, формулирано от Съда в Страсбург – пра-
вата и свободите на гражданите да бъдат гарантирани и спазвани не 
формално, теоретично и илюзорно, а практически и ефективно (вж. 
United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, Lykourezos v. Greece, 
Podkolzina v. Latvia и много други).

• В искането на народните представители, по което е образувано насто-
ящето дело, се сочат редица доводи, че съставянето на избирателните 
списъци за изборите произведени на 23 и 30 октомври т.г. практичес-
ки е довело до неправомерно отпадане на много избиратели от тях и 
включването им в т.нар. ”забранителни списъци” въпреки че те са отго-
варяли на конституционните и законови изисквания и квалификации 
за упражняване на активното си избирателно право в тези избори. 

• Институтът за модерна политика смята, че практическото съставяне 
на избирателните списъци за президентските избори на 23 и 30 ок-
томври страда от съществени пороци. Право да избират президент 
и вицепрезидент имат пълнолетните към датата на изборите българ-
ски граждани, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват 
наказание лишаване от свобода (чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс). От 
публикации в медиите и от констатации на организации, наблюдава-
щи изборите е видно, че има много граждани, които отговарят на ус-
тановените изисквания и квалификации, явили са се пред избирател-
ните урни, но не са били допуснати да гласуват поради заличаването 
им от избирателните списъци по силата на чл. 56 от Изборния кодекс 
(ИК). Природата на това нарушение и липсата на отбелязвания на от-
казите да бъдат вписани в списъците предполага значително по-го-
лям брой на гражданите, които не са били допуснати до гласуване, но 
не са уведомили медии, наблюдатели или контролни органи. Самата 
процедура – освен по данните на ГРАО, граждани да бъдат заличава-
ни от избирателните списъци и по данни, предоставени служебно от 
МВР, според които те са заминали извън страната не по-малко от два 
месеца преди изборите и не са се завърнали – създава предпоставки 
за необосновано ограничаване на избирателните права на български 
граждани. Правото на свободно движение е в основата на демократич-
ния обществен ред, както и в рамките на Европейския съюз. Предви-
дената в Изборния кодекс процедура за заличаване от избирателните 
списъци на граждани на основание, че са пътували извън страната и 
не са се завърнали не даже в изборния ден, а по-рано – до предава-
нето на списъците на секционните избирателни комисии, съставлява 
грубо нарушаване на техните избирателни права и на тяхното право 
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на свободно придвижване. Избирателният списък следва да съдържа 
имената на гражданите, които имат право да гласуват. Дали те, упраж-
нявайки своята свобода на движение, са се намирали в страната към 
момента на предаването на списъците на секционните комисии или 
не – не може да бъде основание за ограничаване на техните конститу-
ционни права, а когато се предвижда в законова норма то съставлява 
непропорционално и противоконституционно ограничаване на пра-
ва. Още повече, когато това заличаване става не на базата на лично 
волеизявление на гражданина, а по данни на МВР, за които: а) няма 
ефикасни законови или организационни гаранции, че са достоверни и 
пълни. Достатъчно е да се отбележи фактът, че данни за напускането, 
съответно влизането на територията на страната, на практика събира 
само граничният контрол на въздушните и морските граници, но НЕ и 
на сухопътните граници с Гърция и Румъния, като членове на ЕС. (това 
се знае от всеки български гражданин, който е пресичал с автомобил 
границата с Гърция или Румъния); б) наличието на настоящ адрес, като 
един от административните признаци, по които би могло да се смята, 
че български гражданин пребивава на територията на страната, съ-
гласно действащото законодателство, се определя с изрично и фор-
мално волеизявление на гражданина. Изключено е настоящият адрес 
да се определя по преценка, данни или твърдения на МВР. 

• Нещо повече, събирането на лични данни от МВР, тяхната обработка и 
използване е стриктно ограничено от чл. 159 от Закона за МВР – те могат 
да се ползват единствено за „защита на националната сигурност, опаз-
ване на обществения ред и противодействие на престъпността”. Нито 
една от тези цели не се постига с предвиденото от Изборния кодекс и 
осъществено на практика ограничаване на избирателните права на бъл-
гарски граждани чрез заличаването им от избирателните списъци по 
данни от МВР. При това, основание за подобно ограничение е използ-
ването на едни от най-чувствителните лични данни – тези свързани със 
свободата на придвижване, които са и елемент от правото на неприкос-
новеност на личния живот (privacy). Независимо от факта, че служеб-
ното използване на тези данни от МВР от страна на ГРАО е законово 
регламентирано в чл. 56 от ИК, то очевидно е непропорционално на 
целта да се гарантират избирателните права на българските граждани, 
за което предпоставка са коректните избирателни списъци, включващи 
всички граждани, които имат право на глас. В този смисъл заличаването 
от избирателните списъци по данни от МВР е в разрез със законността 
на изборите, разбирана като свободни и честни избори по смисъла на 
Конституцията и международните правозащитни стандарти.
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• Включването на голям брой граждани в забранителните списъци, въ-
преки че отговарят на условията за упражняване на избирателното им 
право, не може да бъде третирано като техническа грешка или адми-
нистративен пропуск. То съставлява грубо нарушаване на избирател-
ните права, на принципа на всеобщото и равно избирателно право, 
като абсолютна предпоставка за свободни и честни избори. Наличието 
на законово уредена процедура, по която в определен срок граждани-
те да проверяват присъствието си в избирателните списъци, не може 
да поправи (санира) масовото съставяне на некоректни избирателни 
списъци. Да проверят верността на данните, отразени за тях в изби-
рателните списъци, е право на гражданите, но не и тяхно задължение. 
Тъкмо обратното – съставянето на достоверни и пълни избирателни 
списъци е основно задължение на държавата в изборния процес по си-
лата на чл. 3 от Протокол 1 към ЕКЗПЧ, което тя не може да прехвърля 
на избирателите. Пропускът да бъде вписан гражданин с избирателни 
права в списъците може да бъде резултат единствено от техническа 
грешка или пропуск, но не и последица от законосъобразно упражня-
ване на правото на свободно придвижване. Гражданите имат право да 
гласуват, а държавата е длъжна да им осигури ефективното осъщест-
вяване на това право. Както отбелязва Съдът в Страсбург „непълните 
избирателни списъци априори накърняват избирателните права” (вж. 
Georgian Labor Party v Georgia). 

• Гражданите, които са попаднали в т.нар. забранителни списъци без 
основание или когато наистина са пътували извън страната по-малко 
от два месеца преди изборите, са поставени в по-неблагоприятно и 
неравнопоставено положение в сравнение с останалите избиратели. И 
то само защото са се ползвали от естествено присъщата в едно демо-
кратично общество свобода на движение, която има всеки гражданин 
и която държавата следва да гарантира и да не обвързва с неблагопри-
ятни последици и административни тежести. Вместо това, Изборният 
кодекс предвижда, че когато завръщането в страната е станало след 
предаването на избирателните списъци в секционните комисии, граж-
данинът следва да направи постъпки пред общинската администрация 
или в деня на изборите пред секционната комисия, за да бъде дописан 
в избирателния списък (чл. 46, ал. 3 и 4, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ИК). 
На практика, ако гражданинът се завръща в страната в изборния ден 
и желае да упражни конституционното си право на глас, това негово 
право е поставено в зависимост от една непрофесионална и полити-
зирана изборна администрация, каквато е секционната избирателна 
комисия (факт е, че новите законови правила не се познаваха добре, а 
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ЦИК не направи необходимите пълноценни обучения на секционните 
и общинските комисии). На практика, сигналите, че секционни избира-
телни комисии отказват дописване в избирателния списък в подобни 
случаи не са изолирани. Така например, регистрираната като наблюда-
тел организация Асоциация на младите юристи сочи редица подобни 
случаи в Пловдив, Сливен, Враца и Лом. Дори и предвидената в Избор-
ния кодекс процедура за обжалване на отказ на секционна комисия да 
допише избирател в списъка (чл. 48, ал. 2) не създава по-ефикасни га-
ранции за упражняване на избирателното право, а напротив – съста-
влява допълнително административно утежнение. Защото граждани-
нът няма никаква вина за лошите изборни правила и некомпетентност-
та на изборната администрация. Той е правоспособен и дееспособен 
да упражни правото си на глас – пълнолетен, не изтърпява наказание и 
не е поставен под запрещение – което доказва с личното си явяване в 
избирателната секция с документ за самоличност. Но администрация-
та (т.е. държавната власт) не го е включила в избирателните списъци и 
тъй като не го е включила го поставя допълнително в неблагоприятно-
то и неравнопоставено спрямо останалите избиратели положение да 
предприема серия от административни и съдебни действия за доказ-
ване на своето право.

• Институтът за модерна политика припомня стандартите на Европей-
ския съд по правата на човека в Страсбург, съгласно които:

„Правото да гласуваш не е привилегия. В 21-ви век презумпцията в една 
демократична държава трябва да бъде в полза на включването... Об-
щото избирателно право се превърна в основополагащ принцип”. (вж. 
Alajos Kiss v Hungary) 

• В същото време, Институтът за модерна политика подчертава, че про-
блемът с ограничаването на избирателните права на много български 
граждани чрез заличаването им от избирателните списъци, в периода 
преди изборите и между двата тура беше многократно поставян на 
вниманието на властите и на Централната избирателна комисия. Ор-
ганизации, наблюдаващи изборите като Институтът за развитие на 
публичната среда (също страна по това дело) предложиха и конкретни 
мерки за преодоляване на проблемите. Органите на властта на цен-
трално и местно ниво посрещнаха това с бездействие, а ЦИК заяви 
чрез своя говорител Бисер Троянов, че няма правомощия даде необ-
ходимите пояснения на общините. С това свое поведение властите на-
рушиха друг основен стандарт за произвеждане на свободни и честни 
избори, произтичащ от ЕКЗПЧ и практиката на Съда в Страсбург – за-
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дължението на държавните органи, в т.ч. на съдилищата, да предпри-
емат необходимите мерки и без прекомерни и излишни процедурни 
бариери да се произнасят по оплаквания и сигнали за нарушаване на 
изборните права и да коригират допуснатите нарушения и пропуски. 
По този начин държавата, в лицето на Министерския съвет, област-
ните и общинските администрации и избирателните комисии, които 
според Изборния кодекс отговарят за организационно-техническата 
подготовка на изборите (чл. 13, ал. 1 от ИК), наруши позитивното си 
задължение да проведе свободни и честни избори при условия, гаран-
тиращи в пълнота избирателните права на гражданите и възможността 
свободно да изразят волята си, като част от народния суверенитет.

VІ. Относно тайната на гласуването като фундаментален  
конституционен принцип на свободните и честни избори

• Тайната на гласуването е абсолютно право и не може да бъде ограни-
чавана по никакъв начин10. Тя е гарантирана както от Конституцията, 
така и от всички международни актове и конвенции, по които Бълга-
рия и страна, посочени в т. ІІІ от това становище. 

• Същността на тайната на гласуване се изразява в свободата на всеки 
избирател да изрази волята си в изборите без да се опасява от психо-
логически натиск или физически заплахи, без волята му да бъде фор-
мирана под влияние на зависимости, страх и друго недопустимо въз-
действие. Тайната на гласуването е средство и гаранция за произвеж-
дането на свободни и честни избори. Нейното място сред петте стълба 
на европейското изборно наследство, формулирани от Венецианската 
комисия (вж. т. ІІІ от това становище) е дотоколкова определящо, че са-
мото й нарушаване изпразва от съдържание останалите демократични 
принципи на избирателната система.

• Нарушаването на тайната на гласуването е от категорията на т.нар. фор-
мални (нерезултатни) нарушения. Самото му извършване, когато не е 
изолиран случай е достатъчно, за да доведе до незаконност на избора, 
без да е необходимо да се изследва дали и доколко е повлияло на ав-
тентичната воля на избирателите. Така например, ако не са поставени 
„тъмни стаи” за гласуване и това се наблюдава в един или повече изби-
рателни района; ако централизирано са отпечатани прозрачни бюлети-
ни, или при децентрализираната им изработка се констатира, че в един 

10  Чл. 2, ал. 7 от DECLARATION ON CRITERIA FOR FREE AND FAIR ELECTIONS, 
Unanimously adopted by the Inter-Parliamentary Council at its 154th Session 
(Paris, 26 March 1994)
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или повече избирателни райони бюлетините не гарантират тайната на 
вота – налице би била незаконност на изборите. Това е така, защото ос-
вен прякото опорочаване на свободното волеизявление на гражданите, 
които са били принудени да гласуват с прозрачни бюлетини в отделен 
избирателен район, наличието на сигнали и медийни публикации в 
изборния ден, че тайната на вота не е гарантирана, би могло да окаже 
въздействие и върху граждани от региони, в които фактически подобен 
проблем не съществува. Тъкмо поради това позитивното задължение на 
държавата да осигури тайната на гласуването, като част от задължение-
то й да произведе свободни и честни избори е абсолютно.

• Особено тревожен факт е, че в произведените на 23 и 30 октомври пре-
зидентски избори в редица избирателни райони се гласуваше с бюлети-
ни, отпечатани на хартия, която позволяваше да се види отбелязаният 
с химикал вот на избирателя. Освен с непосредствените впечатления 
на всички гласували членове на Института за модерна политика от Со-
фия, Пловдив, Враца, Сливен, Пазарджик и др., за които свидетелства-
ме пред Конституционния съд, такива нарушения бяха констатирани и 
от групата германски наблюдатели, организирани от Българския цен-
тър за зелена икономика и „Зелените”, регистрирани надлежно в ЦИК 
по покана на Министерството на външните работи. В техният доклад, 
предоставен ни по наше искане се отбелязва, че наблюдателите са 
посетили на 23 октомври: „50 секции в общините Асеновград, Балчик, 
Благоевград, Кресна, Панагюрище, Пазарджик, Плевен и Раковски, от 
8.30 часа на 23-ти до около 2 чaca след полунощ. Освен главния про-
блем с прозрачните бюлетини са установени многобройни нарушения 
на наредбите за провеждане на изборите и за броене на гласовете. 
Установени ca: недостатъчно разстояние между кабините за гласу-
ване и изборната комисия; изборни кабини с разкъсани завеси, които 
позволяват на комисията да гледа какво се случва вътре; кабини пред 
отворен прозорец на приземен етаж, така че да може вотът да се на-
блюдава отвън или да се дадат указания на избирателите в кабините 
и даже попълнени бюлетини; масово липсващи и непълни протоколи 
62 и 64 за уникалността на използвания в изборната секция печат; 
присъствие на нелегитимирани лица в избирателните секции...”

Наред с това, в доклада на цитираната група наблюдатели се подчер-
тава, че:

„В почти всички посетени от наблюдателите секции се използваха 
бюлетини, достатъчно прозрачни, за да може позицията на кръстчето 
да бъде разпозната, дори и бюлетината да е прилежно сгъната.”
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Тези констатации са представени от наблюдателите по установения 
ред и в Централната избирателна комисия, вх. № 2275/25.10.2011 г.

Прилагаме към това становище и предоставените от германските на-
блюдатели снимки на изборни бюлетини в урни от секциите, в които са 
осъществявали наблюдението. На тях с просто око се вижда какъв вот е 
подаден (снимките могат да се видят и на официалния уебсайт, където са 
публикувани резултатите от наблюдението11). 

• Институтът за модерна политика предлага на Конституционния съд 
да изиска от Централната избирателна комисия да представи по една 
бюлетина, с която е гласувано в президентските избори във всеки един 
от избирателните райони (265 района поради съвпадението им с мест-
ните избори). С цел да се установи обективната истина, би следвало 
предоставените от ЦИК бюлетини да бъдат с отбелязан вот със знак 
„Х”, което би дало възможност да се установи, дали поставения знак е 
видим и разкрива вота на избирателя. Това се отнася с особена сила за 
бюлетини, с които е гласувано за кандидатите под номера 1 и 2 и зато-
ва молим да бъдат изискани такива бюлетини. 

VІІ. Относно нарушаване от изборната администрация на  
критериите за образуване на избирателни секции по чл. 72-75  

от Изборния кодекс
• Изборният кодекс определя критерии за образуване на избирател-

ни секции, според които броят на избирателите в една секция не трябва 
да е повече от 1000 души. Въпреки това от протоколите, представени в 
ОИК и ЦИК е видно, че има секции, които надвишават тази численост. В 
същото време, усложнената процедура за гласуване в два избора – пре-
зидентски и местни – изисква повече индивидуално време за упражня-
ване на вота на всеки избирател. Ето защо, наличието на секции, в които 
според протоколите са гласували повече от нормативно определения 
максимален брой избиратели създава основателно съмнение за досто-
верността на отразените в протокола резултати. За да се установи по 
безспорен начин това, предлагаме в духа на вече установената практи-
ка на Конституционния съд (Решение № 2 на КС по к.дело № 10 от 2009 
г.), да се направи експертиза, която да установи средното индивидуално 
времетраене на гласуването на един избирател за президент и вицепре-
зидент, кметове, общински съветници и кметове на кметства. На тази ос-

11  Български център за зелена икономика – www.zelrab.ekonet-bg.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=325:to-cik-complaint2011-10-
25&catid=63
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нова да се определи максимално възможният брой избиратели, които са 
могли да гласуват в една секция в рамките на изборния ден. Оттам би 
следвало всички протоколи, които сочат по-голям брой гласоподаватели 
да бъдат обявени за незаконни. 
• В случай че съвкупният резултат от секциите, които са с подобен екс-

цес води до промяна в окончателните изборни резултати, изборите 
следва да бъдат обявени за незаконни и резултатите преизчислени.

VІІІ. Относно капацитета на изборната администрация да проверява 
сигнали за изборни нарушения и да взема решения по тях

• Един от основните стандарти за свободни и честни избори е функцио-
нирането на ефективна изборна администрация, която своевременно 
проверява жалби и сигнали за изборни нарушения и се произнася по 
тях. Доколко ЦИК и ОИК в изборите от 23 и 30 октомври са разполагали 
с такъв капацитет Конституционният съд би установил чрез съпостав-
ка на броя на подадените по надлежния ред жалби и сигнали с поста-
новените решения. 

• Институтът за модерна политика обаче би искал да привлече внимание-
то върху случаят със скандалните снимки и видеозаписи, разпростране-
ни от информационна агенция БГНЕС, на които се виждат депутати от 
правителственото мнозинство, които носят чували с изборни бюлетини, 
присъстват нерегламентирано в изчислителния център на ОИК-София. 
По този скандален случай ЦИК не постанови решение, скривайки се 
зад липсата на мнозинство за постановяване на решение. На ниво ОИК, 
следва да се подчертае констатацията на германските наблюдатели, 
организирани от Българския център за зелена икономика и „Зелените”, 
които са подавали сигнали за прозрачни бюлетини в ОИК, но те не са 
били разгледани. Не са разглеждани от ОИК и сигнали на други орга-
низации, наблюдаващи изборите, като например Института за социална 
интеграция съвместно с ГИСДИ, Асоциацията на младите юристи.

Іх. Относно правомерността на решението на ЦИК за удължаване 
на времето за гласуване, извън установената в Изборния кодекс  

пределна продължителност на изборния ден

• Въпреки формалното нарушаване на буквата на Изборния кодекс от 
страна на ЦИК, Институтът за модерна политика смята, че обявено-
то удължаване на изборния ден не може да се оцени изначално като 
водещо до незаконност на изборите. Целта на удължаването – да се 
даде възможност на струпалите се избиратели пред определени сек-
ции да упражнят правото си на глас – е легитимна. В същото време 
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следва да се установи в рамките на конституционното дело, дали при 
това допълнително удължаване на изборния ден са били спазени за-
коновите изисквания към нормативно установения край на изборния 
ден да бъдат събрани личните карти на всички избиратели, които са 
били пред изборната секция и желаят да гласуват. Има сигнали както 
за прекомерно продължаване на изборния ден в определени секции, 
така и за отказ на избиратели да бъдат допуснати до гласуване въпре-
ки че са били пред секцията в края на изборния ден. Така например:

- В избирателна секция 170, в с. Камен община Сливен, изборният 
процес е продължил до 23,30 часа на 23.10.2011 г.

- В избирателна секция 132, в с. Изгрев, община Сливен гласуване-
то е завършило в 19 часа на 23.10.2011г., въпреки, че има Решение 
на ЦИК за удължаване на изборният ден до 20,00 часа. При това от 
изборното помещение са отстранени застъпниците и представите-
лите на политическите партии, като урната е отворена в тяхно от-
съствие и е започнало преброяването на бюлетините. След отпра-
вен сигнал до ОИК-Сливен, половин час след това застъпниците и 
представителите на политическите партии са поканени отново в 
изборното помещение.

- В с. Желю войвода, общ. Сливен избирателни секции с номе-
ра 171,172,173, в с. Чинтулово, Община Сливен, избирателна секция 
141, въпреки големият брой желаещи да гласуват на 23.10.2011 г. не 
са изградени допълнителни изборни кабини, което не е позволило 
на голяма част от желаещите да упражнят своя глас.

(Констатации на Асоциацията на младите юристи – регистриран 
наблюдател на изборите по сигнали на Гражданска мрежа за Мо-
дерен Сливен)

• Това е индикация, че е възможно в тези секции допълнително да са 
били организирани и довеждани избиратели, които не са били пред 
избирателната секция в края на изборния ден и съответно техните лич-
ни документи не са били събрани от секционната комисия. Подобни 
нарушения следва да се преценят в тяхната съвкупност от гледище на 
отражението им върху изборните резултати.

х. Относно недействителните бюлетини и тяхното значение  
при определяне на изборния резултат и други нарушения на  

изборния процес

• Институтът за модерна политика смята, че въпросът с недействител-
ните бюлетини в тези президентски избори заслужава специалното 
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внимание на Конституционния съд при установяването на законността 
на изборите. В медиите и в ОИК има многобройни сигнали в изборния 
ден за нарушения при преброяването на гласовете и неправомерно 
инвалидиране на бюлетини, използване на симпатично мастило и др. 
Наред с това, наш екип направи извадкова проверка на протоколи, 
публикувани в интернет сайта на ЦИК, която показа несъответствия на 
броя на недействителните бюлетини по вид с общия брой на недей-
ствителните бюлетини (например в протоколи от Благоевград, Бургас, 
Видин, Добрич, Кюстендил, Пловдив, София-град, София област, Ста-
ра Загора, Хасково, от чужбина). 

• Следва да се обърне внимание и на случаи на несъответствие броя на 
отбелязани недействителни бюлетини поради тяхното показване или 
поради грешка и броя на гласувалите избиратели. 

• Наред с това, намираме за релевантно на искането за установяване 
законността на изборите наличието на райони, в които процента не-
действителни бюлетини е значително по-висок от средния за страната 
процент (6.4%) недействителни бюлетини. Такива са, например, Благо-
евград, Бургас, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Плевен, Разград, Сили-
стра, Сливен, Търговище, Хасково, Шумен. Подобно различие е индика-
ция, че е възможно в тези райони да има неправомерно въздействие и 
инвалидиране на редовно подадени бюлетини. Поради това предлага-
ме на Конституционния съд да изиска недействителните бюлетини от 
районите, в които процентът недействителни бюлетини е по-висок от 
средния за страната и да бъде назначена експертиза за тяхната провер-
ка и съответствие с Методиката и релевантното решение на ЦИК.

• Има сигнали, че в редица избирателни секции в списъците са допис-
вани избиратели само с трите имена и подпис без изискуемите ЕГН и 
лични данни. Така например:
- Секция № 79 в кв. Кулата, гр. Враца – дописани като гласували 170 

избиратели без да са нанесени личните им данни.
- Секция е № 85 в с. Горно Пещене, Врачанско – „грешката” е допусната 

при повече от 270 гласоподаватели.
(Констатации и сигнали на Асоциацията на младите юристи – регис-

триран наблюдател на изборите по сигнали на Сдружение „Модер-
на Враца”)

• В тази връзка, Институтът за модерна политика предлага на Конститу-
ционния съд да назначи експертиза за определяне на броя на дописа-
ните без лични данни гласоподаватели.
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• По време на предизборната кампания и в изборния ден бяха регистри-
рани множество сигнали за купуване на гласове. Така например:
- bTV излъчи редица репортажи за купуване на гласове по време на 

предизборната кампания.
- „Институт за развитие на публичната среда” представи над 38 случая 

на купуване на гласове само в 6 общини, в които е наблюдавал избо-
рите (регистрирани наблюдатели в ЦИК) – http://www.fairelections.
eu/.

- В Асоциация на младите юристи (регистрирани наблюдатели в 
ЦИК) са постъпили сигнали за: а) Пловдив: раздаване на храна на 
14.10.2011 г. на мобилния предизборен пункт на ГЕРБ на главната 
улица; на хранителни продукти из целия град, брандирани с „ГЕРБ”; 
на безплатно предоставяне в заведенията в града на килограми (до 
20 кг. на места) захар на пакети, брандирани с ГЕРБ; б) Сливен – раз-
даване на обувки с. Жельо Войвода; пари – 30–50 лв. на глас; купува-
не ромски гласове или упражняване натиск върху роми. 

- Информацията, изнесена в медиите от свидетел за даване на под-
куп в изборния ден за гласуване на ГЕРБ в Пловдив под формата на 
формално вписване като представител на партията в изборния ден 
(Канал 3, предаване от на Сашо Диков).

- Информация, че полицията в Пловдив не реагира 4 часа след сигнал 
за купуване на гласове.

хІ. Относно съдопроизводствените правила пред 
Конституционния съд по настоящето дело

• Традиционната роля на Конституционния съд за обявяване на проти-
воконституционност на закони има абстрактен характер – страните и 
съдът изтъкват абстрактни правни аргументи, предопределени от аб-
страктния характер на законовите норми. Процедурата по настоящето 
дело се отличава от типичните производства пред Конституционния 
съд с ярко изразения си конкретен характер – решението на КС в из-
ключителна степен зависи от установяването на конкретната фактиче-
ска обстановка. Следователно, съществен елемент от съдопроизвод-
ствените правила е събирането и проверката на доказателствата при 
спазване на основните принципи на справедливия процес.

• По-специално:

Първо, по отношение на писмените доказателства процедурите, при-
лагани от Конституционния съд трябва да позволят на страните да се 
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запознаят с всички събрани доказателства като им бъде осигурен достъп 
до доказателствата, които не са представени от тях.

Второ, един от основните способи за събиране и проверка на доказател-
ства, предвиден в Закона за Конституционния съд – експертизата, изисква 
да се предостави на страните възможност да се запознаят с експертното 
заключение на вещите лица, в което да са обективирани техните изводи, 
изследователски методи и да са приложени доказателствата, въз основа 
на които са направени изводите. Принципът на справедлив процес изис-
ква страните да имат възможност да участват в разпита на вещите лица по 
представяне на тяхното заключение с право да задават въпроси.

хІІ. Предварителна оценка на вероятната тежест на нарушенията  
на законността на изборите

• Институтът за модерна политика подчертава становището си, че при 
окончателната преценка на фактите и степента на нарушенията Кон-
ституционния съд би следвало да вземе предвид практиката на Евро-
пейския съд по правата на човека в Страсбург и да определи мерки, 
които да са ефективни на практика, като или предотвратяват наруше-
нията, или ги санкционират. При това трябва да определи мерки, кои-
то са пропорционални на сериозността на нарушението. Най-тежката 
възможна мярка – обявяването на изборите за незаконни, следва да 
бъде постановена само при наличието на сериозно нарушение на из-
борните стандарти. Когато волята на избирателите е била свободно и 
демократично изразена тази мярка трябва да бъде налагана само при 
наличието на незаобиколими нарушения на принципи на демократич-
ния ред (вж. Petkov and others v Bulgaria). 

• Предвид тази мяра, Институтът за модерна политика очертава след-
ната предварителна оценка на вероятната тежест на претендираните 
нарушения на законността на изборите:

1. Разкриването на тайната на вота е нарушение на един от петте стълба на 
европейското изборно наследство и е в основата на конституционната 
регламентация на свободните и честни избори и на принципа на право-
вата държава. Нарушаването на този фундаментален принцип в един 
или повече избирателни района чрез бюлетини, отпечатани на хартия 
с недостатъчна плътност, която позволява да се види подаденият вот 
на избирателя, съставлява основание за обявяване на незаконността на 
изборите. Това нарушение не може да бъде санирано, има абсолютен 
характер и би наложило произвеждането на повторни президентски из-
бори. 



53

2. Нарушаването на задължението на държавата да състави коректни из-
бирателни списъци, които съдържат имената на всички правоспособни 
и дееспособни избиратели, в резултат на което избиратели са били из-
ключени от списъците и техният брой е по-голям от разликата между 
спечелилия и загубилия на балотажа кандидат, съставлява основание 
за обявяване на незаконност на изборите. Това нарушение не може да 
бъде санирано, има абсолютен характер и би наложило произвеждане-
то на повторни президентски избори.

3. При наличие на нарушения на пределния брой избиратели в една изби-
рателна секция и отчитането на изборни резултати за дадена секция, 
които надхвърлят значително максималния брой избиратели, които са 
могли да гласуват – всички протоколи, които сочат по-голям брой гласо-
подаватели следва да бъдат обявени за незаконни. В случай че съвкуп-
ният резултат от секциите, които са с подобен ексцес води до промяна 
в окончателните изборни резултати, изборите следва да бъдат обявени 
за незаконни. Това нарушение е поправимо чрез преизчисляване на из-
борния резултат на двамата кандидати, явили се на балотаж.

4. Ако в хода на доказването Конституционният съд се натъкне на нару-
шения на принципа на свободни и честни избори, които не съставляват 
основание за обявяване на изборите за незаконни, но засягат консти-
туционни права на гражданите, предлагаме да бъдат използвани дру-
ги средства на конституционното правосъдие, като например – произ-
насяне ad hоc за противоконституционността на разпоредби от Избор-
ния кодекс (например чл. 56); сезиране на главния прокурор при нали-
чие на данни за изборни престъпления; отправяне на „конституционен 
апел”, по аналогия с добрите практики на германския конституционен 
съд, за съответни промени в изборното законодателство, които да пре-
дотвратят в бъдеще подобни нарушения на стандартите за свободни и 
честни избори.

хІІІ. Доказателствени искания

1. Институтът за модерна политика се обръща към Конституционния 
съд с молба:

• да бъдат приети за доказателства приложените към това становище 
доклади на организации, регистрирани в ЦИК като наблюдатели на 
изборите;

• да ни бъде дадена възможност да се запознаем с писмените доказател-
ства, представени от другите заинтересовани страни;
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• да ни бъде дадена възможност, след запознаване със събраните дока-
зателства, да представим пред Съда допълнително становище

• заседанията на Конституционния съд по делото да бъдат открити и да 
ни бъде дадена възможност да участваме в разпита на вещите лица, в 
случай на назначена от Конституционния съд експертиза.

2. Наред с това молим Конституционният съд:

• да изиска от Централната избирателна комисия да представи по една 
бюлетина, с която е гласувано в президентските избори във всеки един 
от избирателните райони (265 района поради съвпадението им с мест-
ните избори). С цел да се установи обективната истина, би следвало 
предоставените от ЦИК бюлетини да бъдат с отбелязан вот със знак 
„Х”, което би дало възможност да се установи, дали поставения знак е 
видим и разкрива вота на избирателя. Това се отнася с особена сила за 
бюлетини, с които е гласувано за кандидатите под номера 1 и 2 и зато-
ва молим да бъдат изискани такива бюлетини;

• да бъде установен броят на гласоподавателите, които са били заличе-
ни от избирателните списъци по данни, предоставени от МВР;

• да се съберат доказателства от обобщените протоколи на ОИК за броя 
на недействителните бюлетини и по-специално – тези, които не са по 
образец, нямат два печата на секционната комисия или са сгрешени;

• да се съберат доказателства колко резултата от протоколи на СИК са 
били променени в ОИК поради „техническа грешка” и „неудовлетворе-
ни контроли”.

• да се изиска от ЦИК да представи информация за броя на секциите 
в страната, където броят на избирателите, включени в избирателния 
списък в една секция, надхвърля 1000 души и така са нарушени норма-
тивно регламентираните в чл. 72-75 от ИК критерии за образуване на 
избирателни секции;

• да се изискат от ЦИК недействителните бюлетини от районите, в които 
процентът недействителни бюлетини е по-висок от средния за страна-
та и да бъде назначена експертиза за тяхната проверка и съответствие 
с Методиката и релевантното решение на ЦИК;

• да се изиска от ЦИК да представи постъпилите сигнали за допуснати 
нарушения на изборния процес във всички ОИК, които са компетентна 
изборна администрация, която разглежда жалбите против нарушения 
извършени от секционните комисии.
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Приложение:
1. Доклад на германски наблюдатели, Български център за зелена ико-

номика и „Зелените”, регистриран наблюдател на изборите, ведно със 
снимков материал.

2. Доклад на Асоциация „Прозрачност без граници”, регистриран на-
блюдател на изборите.

3. Доклад на ГИСДИ, регистриран наблюдател на изборите.
4. Доклад на Асоциация на младите юристи, регистриран наблюдател на 

изборите.

РЕшЕНИЕ № 12 НА КОНСТИТУЦИОННИя СЪД ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2011 
ПО К.ДЕЛО № 11/ 2011, (Обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.) 

В своето решение КС отхвърля искането. Не е проведен процес със съби-
ране на всички доказателства и експертизи. В духа на предложението, 
направено в становището на Института за модерна политика е отправен 
конституционен апел за промени в изборното законодателство.

СТАНОВИщЕ НА ИМП ПО К.ДЕЛО № 4 ОТ 2011 Г. ОТНОСНО УСТАНО-
ВяВАНЕ НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА РАЗПОРЕДБИ ОТ 

ИЗБОРНИя КОДЕКС (ОБН., ДВ, БР.9 ОТ 2011 Г.) – РЕЗЮМЕ

…

2.1. По чл. 1, ал. 1 от ИК – налице е противоконституционност в частта 
„както и условията за избиране на народни представители, президент и 
вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от 
РБ, общински съветници, кметове на общини и кметства”. Конституцион-
ният законодател е делегирал на НС законодателна власт единствено по 
определяне на организационните, процедурните и техническите прави-
ла за произвеждане на избори, т.е. по администрирането на изборния 
процес. Тази делегация не дава възможност за промяна на условията за 
избиране на съответните кандидати.

КС установи противоконституционност в частта „народни предста-
вители, президент и вицепрезидент на републиката”.

2.2. Относно за уседналостта при упражняването на активното избира-
телно право – въвеждането на уседналост в срок от най-малко 12 месеца 
при упражняване на активното избирателно право в местните избори е 
прекомерно, превръща допустимата и разумна квалификация в ограни-
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чение и ценз и в този смисъл противоречи на чл. 10 от Конституцията 
за всеобщото, равно и пряко избирателно право. Чл. 26, ал. 1 изрично 
гарантира, че българските граждани са носители на всички конститу-
ционни права и задължения, където и да се намират. Основните права 
на гражданите са неотменими, а упражняването на някои права може да 
бъде ограничено със закон само временно и то само в ситуация на вой-
на, военно или друго извънредно положение. Нарушава се и принципа 
на равенство пред закона, прокламиран от преамбюла и чл. 6, ал. 2 от 
Конституцията, текстове от международните документи по правата на 
човека.

КС установи противоконституционност в частта относно срока за 
местоживеене – числото „12”.

2.3. Относно изискването при избори за членове на Европейския пар-
ламент кандидатът да няма гражданство на държава извън ЕС – ИМП 
сочи, че това ограничение е дискриминационно, противоречи на консти-
туционния принцип на равенство пред закона, на Всеобщата декларация 
за правата на човека и чл. 25в във връзка с чл. 2, т. 1 от Международния 
пакт за гражданските и политическите права.

КС не постигна мнозинство от 7 гласа в подкрепа или против искане-
то, поради което искането в тази му част се отхвърли.

2.4. Относно изискването при избори за членове на ЕП кандидатът 
да е живял през последните две години в България или в друга държа-
ва–членка на ЕС, а при избори за кметове и общински съветници – да е 
живял последните 12 месеца в съответното населено място – ИМП аргу-
ментира, че тези изисквания за уседналост нарушават принципа на ра-
венството на гражданите пред закона.

КС установи противоконституционност на срока на уседналост „2 го-
дини”, съответно 12 месеца.

2.5. Относно възможността пълномощията на член на ЦИК да се пре-
кратяват предсрочно по искане на предложилата го партия или коали-
ция – ИМП подчертава, че противоречи на конституционните принципи 
на мандатността. Членовете на ЦИК, веднъж включени в нейния състав, 
трябва да бъдат независими от субектите, които са ги номинирали. Вмес-
то това, законодателят е възприел, че те са в пълна политическа и пар-
тийна зависимост от излъчилата ги партия или коалиция. 

КС установи противоконституционност на чл. 25, ал. 1, т. 6 от ИК.
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2.6. Относно разпоредбите, че в чужбина се гласува с интегрална бю-
летина без имената на кандидатите и без възможност за преференциа-
лен вот – ИМП подкрепя искането на вносителите. 

КС отхвърли искането на групата народни представители в тази му 
част. 

2.7. Относно въведения по-висок праг за възстановяване на внесения 
предизборен депозит – ИМП аргументира, че този праг е прекомерно ви-
сок и потенциалната възможност безлихвеният депозит да не бъде въз-
становен нарушава принципа на политическия плурализъм.

КС установи противоконституционност в частта относно думите „двe 
на сто”.

2.8. Относно провеждането на избори само в кметства, които отго-
варят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-те-
риториалното устройство – ИМП изтъква, че тази разпоредба създава 
възможност жителите на отделни кметства да бъдат лишени от правото 
им на избор на кмет. Това противоречи на равенството пред закона и на 
принципите на една демократична и правова държава. 

КС установи противоконституционност на § 16 от ИК.

2.9. Относно намаляването на броя на общинските съветници в общи-
ните над 30 000 души – ИМП подкрепя искането за противоконституцион-
ност, защото значително се ограничава представителността на гражда-
ните в общинските съвети. Редуцирането е извършено механично, което 
води до засилване на диспропорциите между различните общини. 

КС установи противоконституционност на § 19, т. 2 от ИК.

2.10. Относно ограничаването на броя на зам.-кметовете – позицията 
на ИМП е, че броят на зам.-кметовете и техните функции са въпроси от 
местно значение, които следва да се решават в рамките на местното са-
моуправление, съобразно конкретните нужди на общината в отделните 
сектори на управлението и обществения живот и с финансовите сред-
ства, с които разполага общината.

КС установи противоконституционност на § 19, т. 7 от ИК.

2.11. Относно експериментално гласуване по електронен път – ИМП не 
споделя твърденията на групата депутати за противоконституционност. 
Определянето на гласуването по електронен път като „експериментал-
но” е във висока степен юридически непрецизно, но не противоречи на 
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конституционните разпоредби. Не се нарушава и тайната на вота. Елек-
тронното гласуване е адекватна на съвременните реалности възмож-
ност, която разширява и улеснява демократичното участие на граждани-
те, но само ако е ефикасно гарантирана тайната на вота. Ето защо, би 
било особено положително за развитието на българската демократич-
на система и законодателство, ако Конституционният съд на България 
отправи т.нар. „конституционен апел” към законодателя за по-стриктно 
уреждане на тези въпроси в текущото законодателство от гледна точка 
на правата на гражданите. 

КС установи противоконституционност, но посочи, че ”... е наясно, 
че електронното гласуване е адекватна на съвременните реалности 
възможност, която разширява и улеснява участието на граждани-
те в изборите, но само ако ефикасно е гарантирана тайната на вота. 
За последователното и трайно, а не експериментално въвеждане на 
електронното гласуване на избори е наложителна стриктна и прециз-
но синхронизирана правна уредба, чрез която адекватно на конститу-
ционните принципи да се реализират избирателните права на гражда-
ните и така изборите да легитимират държавното управление, основа-
ващо се върху вота на избирателите, даден в честно и плуралистично 
състезание.” 

…

РЕшЕНИЕ № 4 НА КОНСТИТУЦИОННИя СЪД ОТ 4 МАЙ 2011ПО 
К.ДЕЛО № 4 от 2011 (Обн., ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г.)

В своето решение Конституционния съд обявява за противоконсти-
туционни много от разпоредбите, по които ИМП също е изразил ста-
новище за противоконституционност. 
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3. 
ОТНОСНО КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВОМОщИя 

ПО ОСЪщЕСТВяВАНЕ НА ВЪНшНАТА  
ПОЛИТИКА И ЗА ПРОТИВОРЕЧИЕТО НА  

ЛУСТРАЦИОННИ ТЕКСТОВЕ С ЕВРОПЕЙСКИ 
ПРАВОЗАщИТНИ СТАНДАРТИ

СТАНОВИщЕ НА ИМП ПО К.ДЕЛО № 8 ОТ 2011 Г. ОТНОСНО ПРОМЕ-
НИ В ЗАКОНА ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА СЛУЖБА (ПЪЛЕН ТЕКСТ)

С определение, постановено на 27 септември 2011 г., Институтът за 
модерна политика е конституиран като страна по конституционно дело 
№ 8 от 2011 г., образувано по искане на 56 народни представители в 41-
то Народно събрание за установяване противоконституционността на 
редица разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за 
дипломатическата служба (обн., ДВ, бр. 69 от 08.09.2011 г.).

Институтът за модерна политика изразява следното становище:

І. Относно разпоредбата на § 2 от процесния закон, 
с която се изменя текста на чл. 3, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4 от  

Закона за дипломатическата служба

Осъществяването на външната политика на държавата е комплексен 
процес. Освен традиционните междудържавни отношения и участие в 
международни организации, с присъединяването на България към Ев-
ропейския съюз в съдържанието на външната политика по силата на из-
ричен конституционен текст беше включено и участието на държавата в 
„изграждането и развитието на Европейския съюз” (чл. 4, ал. 3). Право-
мощията и отговорностите по осъществяване на външната политика на 
Република България са дифузни – Конституцията не ги концентрира в 
една институция, а ги разпределя между различни власти и институции.

Първо, върховното представителство на държавата и нацията на между-
народната сцена и в международните отношения се осъществява от дър-
жавния глава – президента на Републиката (чл. 92, ал. 1). Това не е симво-
личен и декларативен конституционен текст, а основна конституционна 
функция на президента, която има своето съдържание както в основните 
принципи и норми на международното право (напр. чл. 7 от Виенската кон-
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венция за правото на договорите), така и в редица конкретни правомощия, 
които самата Конституция предвижда. Така например, чл. 98, т. 3 предвиж-
да, че президентът сключва международни договори, в случаите предви-
ден в специален закон, а в т. 6 на същата разпоредба изрично е посочено, че 
именно президента „назначава и освобождава от длъжност ръководители-
те на дипломатическите представителства и постоянните представители 
на Република България при международни организации по предложение 
на Министерския съвет и приема акредитивните и отзователните писма на 
чуждестранните дипломатически представители в страната”. 

Второ, законодателната власт има своите изключителни правомощия 
по ратифициране и денонсиране на изчерпателно изброени в Конститу-
цията категории международни договори (чл. 85). Наред с това, като из-
раз на своите контролни правомощия спрямо правителството, Народно-
то събрание е изрично овластено от Конституцията да получава инфор-
мация от Министерския съвет по въпроси, отнасящи се до задълженията, 
произтичащи за Република България от нейното членство в Европейския 
съюз, както и да бъде предварително информирано за разработването и 
приемането на актове на Европейския съюз, в което Министерският съ-
вет участва, в т.ч. да получава отчет за действията на правителството в 
тази област (чл. 105, ал. 3 и 4). 

Трето, Министерският съвет ръководи и осъществява външната поли-
тика на държавата (чл. 105). Тук следва да се продължението на цитира-
ната разпоредба, което гласи – „в съответствие с Конституцията и зако-
ните”. Това, че конституционният законодател изрично е посочил тази 
рамка – „в съответствие с Конституцията и законите”, която по принцип 
е валидна за всички конституционни органи, не е случайно. Именно ди-
фузният характер на правомощията по осъществяване на външната по-
литика, в които своя запазена „територия” има и президента, като пред-
ставляващ България в международните отношения, налага подобно 
уточнение. С други думи – ръководството и осъществяването на външна-
та политика от страна на Министерския съвет е ограничено от дадените 
на държавния глава правомощия в тази област.

Предвид тези конституционни положения, формулираните в оспо-
рените разпоредби изключителни правомощия на дипломатическата 
служба, която се ръководи от министъра на външните работи, влизат в 
дисхармония с върховното представителство и изричните правомощия 
по отношение на дипломатическата служба, които има държавният гла-
ва. Оспорените текстове на чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 4 предвиждат, че дипло-
матическата служба: а) планира, координира и осъществява външната 
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политика; б) представя и защитава българските интереси в ЕС и НАТО; в) 
осъществява официалните връзки с дипломатическия корпус в страната.

Начинът, по който са формулирани тези функции създава впечатление, 
че дипломатическата служба, ръководена от министъра на външните 
работи се оправомощава самостоятелно да осъществява, планира и ръ-
ководи външната политика. Институтът за модерна политика смята, че 
подобно законодателно решение е противоконституционно, дори и да 
се дължи повече на лоша законодателна техника, а не на целенасочено 
вложена противоконституционна философия. Дипломатическата служ-
ба няма самостоятелно значение за ръководството, координацията и ця-
лостното осъществяване на външната политика. Тя е специализирана ад-
министрация, която е подчинена, казано най-общо, на решенията и пла-
нирането на външната политика от конституционните органи, които спо-
ред Конституцията отговарят за външната политика и международните 
отношения – президентът, правителството и парламентът. Министърът 
на външните работи няма самостойно значение за външната политика, а 
само като член на колегиалния орган – Министерски съвет. Президентът, 
като представляващ държавата, осъществява официалните връзки с ди-
пломатическия корпус, а специализираната администрация – диплома-
тическа служба – подпомага този процес. Правителството, като консти-
туционен орган ръководи, планира и осъществява външната политика, 
а не самостоятелно министърът на външните работи и подчинената му 
дипломатическа служба. Прочее, самият пост на министър на външните 
работи не е конституционно закрепен и не може да има каквито и да е из-
ключителни и самостоятелни правомощия по осъществяването на външ-
ната политика извън Министерския съвет, а още по-малко да навлиза в 
конституционните правомощия на държавния глава.

Конкретно – оспорените разпоредби на § 2 от процесния закон, с които 
се изменя текста на чл. 3, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за дипломатиче-
ската служба противоречат на принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 
1 от Конституцията), на чл. 92, чл. 98, т. 3 и 6, чл. 105, ал. 1 от Конститу-
цията, които уреждат правомощията на държавния глава и на правител-
ството в областта на външната политика и международните отношения. 

ІІ. Относно § 9, § 10, § 11, § 12 и § 18 от процесния закон, с които се 
изменят съответно чл. 11, ал. 2; чл. 13, ал. 1; чл. 14, ал. 2 и ал. 3; чл. 15, 

ал. 1 и чл. 26, ал. 2 от Закона за дипломатическата служба

Вносителите на искането до Конституционния съд изтъкват, че тези 
текстове дават възможност за субективни и необосновани кадрови ре-
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шения на министъра на външните работи на основата на „неясни и за-
нижени критерии”, като се заобикалят и нарушават действащите орга-
низационни начала за стабилност, прозрачност и кариерно развитие на 
дипломатическата служба. Това според тях е в разрез с установения в 
преамбюла на Конституцията принцип на демократизма.

Институтът за модерна политика смята, че аргументите на вносители-
те за противоконституционност не следва да бъдат подкрепени. Дейст-
вително има известно занижаване на критериите за кадрови назначения 
в дипломатическата служба. Но това е въпрос на лоша политика и на за-
конодателство, което я провежда, а не на противоречие с принципите и 
нормите на Конституцията.

ІІІ. Относно § 43, с който се изменя чл. 69 от 
Закона за дипломатическата служба

Оспореният текст предвижда, че министърът на външните работи може 
да прекратява дългосрочната задгранична командировка на извънреден 
и пълномощен посланик или на постоянен представител на Република 
България при международните правителствени организации след из-
тичане на задграничния му мандат по този закон или след издаването 
на указ на президента на Република България за освобождаването му. 
По отношение на генералните консули, министърът може да прекратява 
дългосрочните им командировки след изтичане на задграничния ман-
дат, определен по закона или след приемане на решение на Министер-
ския съвет за освобождаване. 

Институтът за модерна политика смята, че аргументите на вносители-
те не следва бъдат подкрепи. Посочените текстове не засягат конститу-
ционните правомощия на държавния глава, а създават ясен правен ме-
ханизъм за преодоляване на порочната практика с години в дипломати-
ческите представителства да работят ръководители с изтекли мандати. 
Предвидените две изрични предпоставки за издаване на подобна запо-
вед на външния министър не противоречат на Конституцията, а именно 
– когато е изтекъл законовия мандат на съответния дипломатически ръ-
ководител, и когато е издаден президентски указ, съответно решение на 
Министерския съвет за освобождаването му. 
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ІV. Относно § 19, т. 2, § 22 и § 24 от процесния закон, с които се  
изменят съответно чл. 27, ал. 4, чл. 31, ал. 3, чл. 33 от Закона за  

дипломатическата служба, както и § 52 от преходните и заключителни 
разпоредби на процесния закон

Оспорените разпоредби определено имат лустрационен характер – 
създават изрична забрана за заемане на определена държавна длъжност 
за конкретна категория лица, заемали определено обществено положе-
ние в миналото. Конкретно, забранява се лица, принадлежали към тота-
литарните тайни служби да заемат дипломатически постове. 

Институтът за модерна политика подчертава, че този въпрос има две 
страни – обществено-политическа и конституционно-правозащитна.

1. От обществено-политическо гледище, Институтът за модерна политика 
изразява своята съпричастност към негативните оценки и интерпрета-
ции на дейността на бившата Държавна сигурност и на нейните щатни и 
нещатни сътрудници и служители. Тези негативни оценки са подкрепени 
и на държавно ниво и международно ниво чрез приемането на действа-
щия Закон за обявяване на комунистическия режим за престъпен (Обн., 
ДВ. бр. 37/5.05.2000) и Резолюция 1096/1996 г. на ПАСЕ за мерки за пре-
махване на наследството на бившите тоталитарни комунистически ре-
жими. Нещо повече, категорично подкрепяхме процеса на приемането, 
а днес подкрепяме и пълноценното прилагане на законодателството за 
разкриване на данни за принадлежност на граждани към тоталитарните 
тайни служби. Носим убеждението, отразено и в мотивите към Реше-
ние № 14 от 30 май 2001 г. на Конституционния съд, че разкриването на 
агентурния апарат на тоталитарните тайни служби напълно съответства 
на Конституцията, защото „не накърнява тяхното добро име, чест и дос-
тойнство, защото с дейността, която те са осъществявали като сътрудни-
ци, са предрешавали съдбата на хиляди невинни хора. Справедливостта 
като друг основен принцип в правото налага обществото да знае кои са 
обслужвали репресивните органи, кои са съучастници в преследването 
и репресиите върху хиляди невинни хора”.

Все в тази логика, Институтът за модерна политика смята, че: 

а) Дейността на тоталитарните тайни служби, като репресивен орган на ус-
тановения у нас еднопартиен режим на комунистическата партия, като 
изключим онези нейни аспекти, свързани с противодействие на крими-
налната престъпност или с чисто разузнавателна насоченост, са били 
свързани с ограничаването и нарушаването на основни права и свободи 
на гражданите – свободата на словото, съвестта и убежденията, полити-
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ческият плурализъм, правото на свободни събрания, правото на сдру-
жаване, свободата на вероизповеданията и пр. Формалното наличие на 
конституционни и законови основания за работата на тези служби по 
време на тотаритарния режим, не прави техните действия легитимни от 
гледище на спазването основните права и свободи на гражданите. Има 
достатъчно примери в историята и в съвременността, в които държави, 
които са и конституционни, и международно признати по най-драсти-
чен начин погазват гражданските права или са недемократични. Както 
е известно от правната теория има съществена разлика между поняти-
ята за „законова държава” и „правова държава”. Законова е държавата, 
управлявана по силата на приети по съответен ред нормативни актове, 
без оглед на принципите и ценностите, които се съдържат в тях. Пра-
вова е държавата, която не само се управлява по силата на закона, но и 
самият закон гарантира правата и свободите на хората и демократич-
ния характер на обществото. Тоталитарната държава беше законова, но 
не и правова държава, защото макар и всички нейни действия и актове 
да бяха облечени в нормативна форма, по същество действащото кон-
ституционно устройство и цялата законодателна база беше основана на 
недемократични принципи и ограничаване на фундаментални, между-
народно установени принципи и норми за правата на човека. 

б) Недопустимо е да се поставя абсолютен знак за равенство между на-
ционалната сигурност на тоталитарната и на демократичната държа-
ва, какъвто се опитват да поставят някои обществени среди в Бълга-
рия. Както е известно и в действащата българската правна уредба, и 
в другите демократични държави, за разлика от тоталитарните и ав-
торитарни държави, понятието за „национална сигурност” е неотмен-
но свързано със спазването и защитата на основните права и свободи 
на човека и гражданина, както и с гарантирането на демократичното 
функциониране на държавата и гражданските институции. Самата 
същност на „националната сигурност” в съвременната демократич-
на държава съдържа господството на правата на гражданите, върхо-
венството на закона и демократичния ред. Прочее, както се изтъква 
изрично в Резолюция 68/2003 на Комисията за правата на човека при 
ООН и в редица други международни актове с универсално значение, 
всички държави-страни по Всеобщата декларация за правата човека и 
произтичащите от нея пактове и документи на ООН в тази област, са 
обвързани императивно със спазването на правата, включително при 
приемането на мерки за борба с тероризма и организираната престъп-
ност. Член 6 от Договора за Европейския съюз изрично предвижда, че 
„Съюзът се основава на принципите на свободата, демокрацията, за-



65

читането на човешките права и основните свободи и върховенство-
то на закона”. 

2. Институтът за модерна политика подчертава, че негативната общест-
вено-политическа и ценностна оценка, която застъпва за дейността на 
тоталитарните тайни служби и техния апарат, не бива да се смесва с кон-
ституционните аспекти на този въпрос и да става основание за ограни-
чаване на права в съвременното демократично общество. Въвеждането 
на лустрационни нормативни разпоредби е недопустимо, както според 
Конституцията на България, така и според Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи, Хартата за основните 
права на ЕС и цитираната по-горе Резолюция 1096/1996 г. на ПАСЕ. Не 
може да се поправя несправедливост с дискриминация или да се преодо-
ляват последствията от нарушаване на гражданските права с нови нару-
шения на правата, които са недопустими в едно демократично общество.

Оспорените разпоредби са конституционно укорими в няколко на-
правления:

а) имат дискриминационен характер по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Кон-
ституцията. Нещо повече, техният дискриминационен характер е още 
по-отчетлив и поради обстоятелството, че законодателят не въвежда 
всеобща забрана за заемане на държавни длъжности от сътрудници на 
тоталитарните тайни служби. Тъкмо обратното, това се прави само за 
дипломатически служители, но не се прави например за служителите в 
МВР, които са принадлежали към бившата Държавна сигурност и най-
пряко са участвали в репресии и нарушаване на правата на граждани-
те. Не се прави и по отношение висши държавни и административни 
длъжности. Независимо, че и въвеждането на всеобща лустрация по 
подобен признак би било антиконституционно, най-малкото щеше да 
свидетелства за ясна политическа воля на управляващото мнозинство, 
а не за субективни, частични и конюнктурни амбиции на едно или дру-
го ведомствено ръководство.

б) Както се изтъква в трайната практика на Конституционния съд принад-
лежността към структурите на тоталитарните тайни служби не може да 
бъде основание за забрана за заемане на определена длъжност (напр. 
Решение на КС № 14/92 по к.д. № 14/92; Решение на КС № 1/2005 по к.д. 
№ 8/2004; Решение на КС № 11 по к.д. № 13/2009 и др.). 

Нещо повече, с подобни лустрационни текстове по недопустим начин се 
въвежда колективна вина без да се взема предвид конкретната дей-
ност на конкретни лица. Както се подчертава в Решение № 10 по к.д. № 
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14/1997 г.:  „С оглед на функциите на бившата Държавна сигурност е 
ноторно преобладаващото обществено мнение за укоримост на тако-
ва сътрудничество. Общественото съзнание пренася отрицателното 
си отношение към органите на бившата Държавна сигурност върху 
нейните сътрудници без оглед на конкретната им дейност. Конститу-
ционно недопустимо е обаче законодателно да се създава колективна 
презумпция за укоримост на определени категории правно регламенти-
рани дейности без установяване на конкретната дейност на определе-
но лице. Създават се условия за накърняване на достойнството и пра-
вата на гражданите, които са конституционно защитени ценности. 
Българската държава е длъжна законово да гарантира достойнството 
и правата на личността ( чл. 4, ал. 2 от Конституцията), като съще-
временно осигури правото на информация на обществото при спазване 
на конституционните условия на чл. 41, ал. 1 от Конституцията”.

в) Лустрационните разпоредби в Закона за дипломатическата служба на-
рушават принципа на равенство пред закона. Както Конституционният 
съд вече е имал повод да се произнесе с Решение № 11 по к.д. № 13 от 
2009 г.: ”... критериите по чл. 6, ал. 2 от Конституцията. са посочени 
изчерпателно, но е изтъкнато, че това не изключва възможността 
за ограничаване на права „на основание и на други социални признаци”. 
Това ограничение е също недопустимо и също ограничава принципа на 
равенството. Сътрудничеството на Държавна сигурност може да се 
оцени като социален признак, който обаче е дискриминационен и не 
може да въвежда ограничения. Признакът „сътрудник” на Държавна 
сигурност вече е бил оценяван като лустрационен и дискриминацио-
нен. И на това основание Конституционният съд е обявил с посочени-
те по-горе решения за противоконституционни съответните разпо-
редби от Закона за администрацията, Закона за банките и кредитно-
то дело и Закона за пенсиите.”

г) Оспорените лустрационни текстове противоречат и на чл. 48, ал. 3 
от Конституцията, който гласи: „(3) Всеки гражданин свободно избира 
своята професия и място на работа.” 

д) Оспорените лустрационни текстове представляват непропорционал-
но ограничаване на човешки права по смисъла на Европейската кон-
венция за правата на човека и практиката на Европейския съд за пра-
вата на човека в Страсбург. 

По-конкретно: 
В своята трайна практика Съдът в Страсбург приема, че въвеждането на 

лустрационни норми ограничава човешки права, гарантирани с Евро-



67

пейската конвенция. Съдът допуска в поредица от свои решения, че 
подобни мерки могат да преследват допустима от Конвенцията цел, 
когато състоянието на обществото налага създаването на защитни 
механизми за демократичното устройство(Виж: Sidabras and Džiautas 
vs Lithuania, Rainys and Gasparavičius v. Lithuania, Ždanoka v. Latvia). В 
същото време, обаче, изрично се изтъква, че подобни ограничения и 
лустрационни текстове биха били оправдани само, ако са пропорцио-
нални на преследваните цели. Съдът приема, че ограничаването на 
някои човешки права чрез лустрация е пропорционално в посткому-
нистическите държави в периода на преход от тоталитарна към демо-
кратична система, доколкото съществуват сериозни рискове за този 
преход. Отдалечаването на тези мерки във времето, обаче, ги прави 
непропорционални на преследваните цели (Виж: Sidabras and Džiautas 
vs Lithuania). В делото Ždanoka v. Latvia Съдът подчертава, че лустра-
ционните мерки могат да имат само временен характер докато съ-
ществува заплаха за демократичния ред. При липса на такава заплаха 
лустрацията би била непропорционална по смисъла на Конвенцията. 
Както отбелязва Съдът това с още по-голяма сила е валидно за държа-
ва-членка на Европейския съюз, защото демократичното й устройство 
е извън съмнение.

е) Оспорените лустрационни текстове противоречат и на:
• Чл. 25, ал. 3 от Международния пакт за граждански и политически пра-

ва, който прогласява, че всеки гражданин има право без всякаква дис-
криминация и ограничения да има достъп при общи условия на равен-
ство до държавните служби в своята страна.

• Конвенция 111 на Международната организация на труда относно дис-
криминацията в областта на труда и професиите.

• Чл. 20 и чл. 21 от Хартата за основните права на ЕС – относно равен-
ството пред закона и забраната за дискриминация.

• Чл. 14 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и ос-
новните свободи.

ж) Оспореният § 52 от процесния закон придава на лустрационните 
разпоредби обратна сила, което е в противоречие с конституционния 
принцип на правовата държава (преамбюла и чл. 4, ал. 1 от Конститу-
цията).

С оглед на гореизложените аргументи, Институтът за модерна поли-
тика изразява становище, че следва да бъдат обявени за противокон-
ституционни следните текстове от процесния закон:
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• § 2, с който се изменя текста на чл. 3, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за 
дипломатическата служба – поради противоречие с принципа на пра-
вовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), с чл. 92, чл. 98, т. 3 и 6, 
чл. 105, ал. 1 от Конституцията, които уреждат правомощията на дър-
жавния глава и на правителството в областта на външната политика и 
международните отношения.

• § 19, т. 2, § 22 и § 24, с които се изменят съответно чл. 27, ал. 4, чл. 31, ал. 
3, чл. 33 от Закона за дипломатическата служба, както и § 52 от преход-
ните и заключителни разпоредби на процесния закон – поради проти-
воречие с преамбюла и с чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2 и чл. 48, ал. 3 от Консти-
туцията, както и с чл. 25, ал. 3 от Международния пакт за граждански 
и политически права, Конвенция 111 на Международната организация 
на труда относно дискриминацията в областта на труда и професиите, 
Чл. 20 и чл. 21 от Хартата за основните права на ЕС, Чл. 14 от Европей-
ската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Намираме искането на народните представители в останалата му част 
за неоснователно.

РЕшЕНИЕ № 11 НА КОНСТИТУЦИОННИя СЪД ОТ 22 НОЕМВРИ 
2011 ПО К.ДЕЛО № 8 от 2011 (Обн., ДВ, бр. 95 от 02.12.2011 г.)

В своето решение Конституционният съд възприема редица тези и 
аргументи от становището на Института за модерна политика за проти-
воконституционност на оспорените законови разпоредби, в т.ч. цити-
раната практика на Европейския съд по правата на човека в Страсбург. 

В крайна сметка с решението е обявен за противоконституционен чл. 
3, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за дипломатическата служба, с който 
се постановява, че дипломатическата служба планира, координира и 
осъществява външната политика, отношенията с другите държави и 
участието на страната в международните правителствени организа-
ции, представя и защитава българските интереси в ЕС и НАТО и осъ-
ществява официалните връзки с дипломатическия корпус в страната. 
Наред с това КС обявява и лустрационните разпоредби за противокон-
ституционни и несъответстващи на международните договори, като 
се обляга и на аргументите и правозащитните стандарти, изтъкнати в 
становището на ИМП. 
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СТАНОВИщЕ НА ИМП ПО К.ДЕЛО № 1 ОТ 2012 Г. ОТНОСНО  
ЛУСТРАЦИОННИ ТЕКСТОВЕ В ЗАКОНА ЗА БТА

С определение, постановено на 1 март 2012 г., Институтът за модер-
на политика е конституиран като страна по конституционно дело № 1 
от 2012 г., образувано по искане на 56 народни представители от 41-то 
Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 
11, ал. 1, т. 8 от Закона за Българската телеграфна агенция (ЗБТА).

Разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 8 предвижда, че генерален директор 
на БТА може да бъде български гражданин, който „не е бил щатен или 
нещатен сътрудник на бившата Държавна сигурност и/или на разузнава-
телните служби на Българската народна армия”. Такива са изискванията 
и за заместник-генералния директор на БТА (чл. 17, ал. 3) и за главния 
секретар на БТА (чл. 17, ал. 8).

Институтът за модерна политика вече е имал повод да изрази стано-
вище за противоконституционността на аналогични разпоредби от Зако-
на за дипломатическата служба, които предвиждаха лустрация на лица, 
принадлежали към тоталитарните тайни служби (Становище на Инсти-
тута за модерна политика по к.дело № 8/2011). Това становище се обля-
гаше и на трайната практика на Конституционния съд и на Европейския 
съд по правата на човека в Страсбург. Все в тази логика, Институтът за 
модерна политика намира искането на народните представители и по 
това к.дело № 1 от 2012 г. за основателно. 

Преди да изложи своите съображения и аргументи по делото, Инсти-
тутът за модерна политика би искал да привлече вниманието върху за-
обикалянето на решенията и трайната практика на Конституционния съд 
чрез текущото законодателство, гласувано в парламента. Както е извест-
но в многобройни свои решения КС е постановил противоконституцион-
ния характер на лустрацията на сътрудници на тоталитарните тайни 
служби (решения № 14/1992, 1/2005, № 11/2009, № 10/1997, № 8/1992, № 
11/2011, 11/2009, № 10/97. Последното такова решение беше по цитира-
ното по-горе дело по Закона за дипломатическата служба. Това решение 
№ 11/2011 на Конституционния съд е постановено на 22 ноември 2011 г. 
Въпреки това, Народното събрание само няколко дни по-късно, на 1 де-
кември 2011 г., гласува аналогичен по съдържание, а оттам и по своята 
противоконституционност текст в ЗБТА, който е предмет на настоящото 
дело. Подобно заобикаляне на задължителния характер на решенията 
на Конституционния съд (чл. 14, ал. 6 от ЗКС) и на стандартите, които те 
установяват ерозира принципите на правовата държава и следва да бъде 
преустановено в законодателната практика на българския парламент. 
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Конкретно, искането на народните представители по к.дело № 1 от 
2012 г. е основателно, защото:

1. Оспореният текст от ЗБТА определено има лустрационен характер 
– създава изрична забрана за заемане на определени държавни длъж-
ности за конкретна категория лица, които в миналото са принадле-
жали към тоталитарните тайни служби. Ограничението е въведено за 
длъжностите генерален директор, заместник-генерален директор и 
главен секретар на държавната информационна агенция БТА.

2. Институтът за модерна политика изразява своята съпричастност към 
негативните оценки за дейността на бившата Държавна сигурност и 
на нейните щатни и нещатни сътрудници и служители. Тези негатив-
ни оценки са подкрепени и на държавно, и на международно ниво чрез 
приемането на действащия Закон за обявяване на комунистическия 
режим за престъпен (Обн., ДВ. бр. 37/5.05.2000) и Резолюция 1096/1996 
г. на ПАСЕ за мерки за премахване на наследството на бившите тотали-
тарни комунистически режими. Нещо повече, Институтът за модерна 
политика категорично подкрепи процеса на приемането, а днес под-
крепяме и пълноценното прилагане на законодателството за разкри-
ване на данни за принадлежност на граждани към тоталитарните тай-
ни служби. Носим убеждението, отразено и в мотивите към Решение 
№ 14 от 30 май 2001 г. на Конституционния съд, че разкриването на 
агентурния апарат на тоталитарните тайни служби напълно съответ-
ства на Конституцията, защото „не накърнява тяхното добро име, чест 
и достойнство, защото с дейността, която те са осъществявали като 
сътрудници, са предрешавали съдбата на хиляди невинни хора. Спра-
ведливостта като друг основен принцип в правото налага обществото 
да знае кои са обслужвали репресивните органи, кои са съучастници в 
преследването и репресиите върху хиляди невинни хора”.

3. От тази гледна точка, Институтът за модерна политика смята, че по 
принцип оспореният лустрационен текст преследва легитимна цел, 
но въведеното ограничение не е пропорционално и нарушава основ-
ни права на гражданите. 

4. Целта, преследвана от оспорената законова разпоредба е легитимна, 
защото:

а) Дейността на тоталитарните тайни служби, като репресивен орган 
на установения у нас еднопартиен режим на комунистическата пар-
тия, като изключим онези нейни аспекти, свързани с противодействие 
на криминалната престъпност или с чисто разузнавателна насоченост, 
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са били свързани с ограничаването и нарушаването на основни 
права и свободи на гражданите – свободата на словото, съвестта и 
убежденията, политическият плурализъм, правото на свободни съ-
брания, правото на сдружаване, свободата на вероизповеданията и 
пр. Формалното наличие на конституционни и законови основания 
за работата на тези служби по време на тоталитарния режим, не пра-
ви техните действия легитимни от гледище на спазването основните 
права и свободи на гражданите. Има достатъчно примери в история-
та и в съвременността, в които държави, които са и конституционни, 
и международно признати по най-драстичен начин погазват граж-
данските права или са недемократични. Както е известно от прав-
ната теория има съществена разлика между понятията за „законова 
държава” и „правова държава”. Законова е държавата, управлявана 
по силата на приети по съответен ред нормативни актове, без ог-
лед на принципите и ценностите, които се съдържат в тях. Правова 
е държавата, която не само се управлява по силата на закона, но и 
самият закон гарантира правата и свободите на хората и демокра-
тичния характер на обществото. Тоталитарната държава беше зако-
нова, но не и правова държава, защото макар и всички нейни дейст-
вия и актове да бяха облечени в нормативна форма, по същество 
действащото конституционно устройство и цялата законодателна 
база беше основана на недемократични принципи и ограничаване 
на фундаментални, международно установени принципи и норми за 
правата на човека. 

б) Недопустимо е да се поставя абсолютен знак за равенство между 
националната сигурност на тоталитарната и на демократичната дър-
жава, какъвто се опитват да поставят някои обществени среди в Бъл-
гария. Както е известно и в действащата българската правна уредба, и 
в другите демократични държави, за разлика от тоталитарните и ав-
торитарни държави, понятието за „национална сигурност” е неотмен-
но свързано със спазването и защитата на основните права и свободи 
на човека и гражданина, както и с гарантирането на демократичното 
функциониране на държавата и гражданските институции. Самата 
същност на „националната сигурност” в съвременната демократич-
на държава съдържа господството на правата на гражданите, върхо-
венството на закона и демократичния ред. Прочее, както се изтъква 
изрично в Резолюция 68/2003 на Комисията за правата на човека при 
ООН и в редица други международни актове с универсално значение, 
всички държави-страни по Всеобщата декларация за правата човека и 
произтичащите от нея пактове и документи на ООН в тази област, са 
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обвързани императивно със спазването на правата, включително при 
приемането на мерки за борба с тероризма и организираната престъп-
ност. Член 6 от Договора за Европейския съюз изрично предвижда, че 
„Съюзът се основава на принципите на свободата, демокрацията, за-
читането на човешките права и основните свободи и върховенство-
то на закона”. 

5. В същото време оспорената разпоредба от ЗБТА е конституционно 
укорима, защото въвежда непропорционално ограничение на чо-
вешки права по смисъла на Европейската конвенция за правата на 
човека в Старсбург:

а) Както се изтъква в трайната практика на Конституционния съд принад-
лежността към структурите на тоталитарните тайни служби не може да 
бъде основание за забрана за заемане на определена длъжност (напр. 
Решение на КС № 14/92 по к.д. № 14/92; Решение на КС № 1/2005 по к.д. 
№ 8/2004; Решение на КС № 11 по к.д. № 13/2009 и др.). 

б) В своята трайна практика Съдът в Страсбург приема, че въвеждането 
на лустрационни норми ограничава човешки права, гарантирани с 
Европейската конвенция. Съдът допуска в поредица от свои решения, 
че подобни мерки могат да преследват допустима от Конвенцията цел, 
когато състоянието на обществото налага създаването на защитни 
механизми за демократичното устройство(Виж: Sidabras and Džiautas 
vs Lithuania, Rainys and Gasparavičius v. Lithuania, Ždanoka v. Latvia). В 
същото време, обаче, изрично се изтъква, че подобни ограничения и 
лустрационни текстове биха били оправдани само, ако са пропорцио-
нални на преследваните цели. Съдът приема, че ограничаването на 
някои човешки права чрез лустрация е пропорционално в посткому-
нистическите държави в периода на преход от тоталитарна към демо-
кратична система, доколкото съществуват сериозни рискове за този 
преход. Отдалечаването на тези мерки във времето, обаче, ги прави 
непропорционални на преследваните цели (Виж: Sidabras and Džiautas 
vs Lithuania). В делото Ždanoka v. Latvia Съдът подчертава, че лустра-
ционните мерки могат да имат само временен характер докато съ-
ществува заплаха за демократичния ред. При липса на такава заплаха 
лустрацията би била непропорционална по смисъла на Конвенцията. 
Както отбелязва Съдът това с още по-голяма сила е валидно за държа-
ва-членка на Европейския съюз, защото демократичното й устройство 
е извън съмнение

в) Оспореният лустрационен текст противоречи и на:
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• Чл. 25, ал. 3 от Международния пакт за граждански и политически пра-
ва, който прогласява, че всеки гражданин има право без всякаква дис-
криминация и ограничения да има достъп при общи условия на равен-
ство до държавните служби в своята страна.

• Конвенция 111 на Международната организация на труда относно дис-
криминацията в областта на труда и професиите.

• Чл. 20 и чл. 21 от Хартата за основните права на ЕС – относно равенство-
то пред закона и забраната за дискриминация.

• Чл. 14 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и ос-
новните свободи.

С оглед на гореизложените аргументи, Институтът за модерна поли-
тика изразява становище, че на чл. 11, ал. 1, т. 8 от ЗБТА следва да бъде 
обявен за противоконституционен.

РЕшЕНИЕ № 11 НА КОНСТИТУЦИОННИя СЪД ОТ 2 ОКТОМВРИ 
2012 ПО К.ДЕЛО № 1/2012 (Обн., ДВ, бр. 78 от 12.10.2012 г.)

В своето решение Конституционният съд възприема редица тези и 
аргументи от становището на Института за модерна политика за про-
тивоконституционност на оспорената законова разпоредба, в т.ч. ци-
тираната практика на Европейския съд по правата на човека в Страс-
бург. Оспореният текст е обявен за противоконституционен.

IV. 
ОТНОСНО СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И  

ПРОЦЕСУАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
СТАНОВИщЕ НА ИМП ПО К.ДЕЛО № 6 ОТ 2011 Г. ОТНОСНО РАЗПО-

РЕДБИ ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И ОТ НАКАЗАТЕЛНО-ПРО-
ЦЕСУАЛНИя КОДЕКС, СВЪРЗАНИ СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА СПЕЦИА-
ЛИЗИРАН СЪД И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА (ПЪЛЕН ТЕКСТ)

С определение, постановено на 12 април 2011 г., Институтът за модер-
на политика е конституиран като страна по конституционно дело № 6 от 
2011 г., образувано по искане на петдесет и осем народни представите-
ли от 41-вото Народно събрание. Предмет на делото е установяване на 
противоконституционност и на несъответствие с общопризнатите нор-
ми на международното право и с международните договори, по които 
България е страна на:
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• разпоредби от Закона за съдебната власт, създадени с изменителен 
закон (ЗИДЗСВ), обн., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2011 г.;

• разпоредби от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), създадени с 
изменителен закон (ЗИДНПК), обн., ДВ, бр. 13 от 11 февруари 2011 г.

ИНСТИТУТЪТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА  
ИЗРАЗяВА СЛЕДНОТО СТАНОВИщЕ:

І. Относно създаването с процесния ЗИДЗСВ на „специализиран на-
казателен съд”, „специализирана прокуратура” и „следствен отдел” 
към специализираната прокуратура, както и на „особени правила за 

разглеждане на дела, подсъдни на специализираните наказателни 
съдилища” с процесния ЗИДНПК

Институтът за модерна политика смята, че липсват достатъчно аргу-
менти за извънреден характер на новосъздадените звена в съдебната 
власт по смисъла на чл. 119, ал. 3 от Конституцията. Въпреки че първона-
чалната идея на вносителите носеше противоконституционните белези 
на извънреден съд, след широката обществена и парламентарна диску-
сия, окончателно приетите текстове от ЗИДЗСВ и ЗИДНПК бяха кориги-
рани в правилна от конституционно гледище посока.

Новосъздадените специализирани органи на съдебната власт не носят 
белези на извънредни трибунали по следните причини:

• Редът, по който ще бъдат подбрани магистратите в специализираните 
институции, следва като цяло общия ред за назначаване на магистра-
тите. Най-важното е, че се избират от същия независим орган – Висшия 
съдебен съвет, тайно и със същото мнозинство. Предвидените откло-
нения в посока завишаване на изискванията за продължителност на 
магистратския стаж нямат извънреден характер и не са чужди на на-
шата правна традиция, тъй като и в момента има диференциация на 
изискването за стаж за магистратите в различните звена на съдебната 
власт. Доколкото за магистратите в специализираните звена е предви-
дено да бъдат избирани само измежду действащите магистрати, това 
изискване не придава извънреден характер на тези звена и по-скоро 
изразява волята на законодателя съдиите и прокурорите в специали-
зираните структури да са избирани измежду действащи представите-
ли на магистратската гилдия. От друга страна, това изискване поставя 
въпрос за противоконституционност на друго основание и ще бъде 
разгледано самостоятелно по-долу в т.V. 

• Подборът на съдебни заседатели следва общата процедура, предви-
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дена и за другите съдилища – по предложение на общинския съвет. 
Посочването на столичния общински съвет като орган, който да пред-
лага съдебни заседател за специализираните наказателни съдилища, 
няма изънреден характер, а е логично следствие от факта, че тези съ-
дилища ще заседават в София.

• Материалната подсъдност, предвидена в чл.411а от Наказателно-про-
цесуалния кодекс също не дава основания за извод за извънреден ха-
рактер на специализираните наказателни съдилища. Очертана е ясно 
специализация по отношение само на престъпната дейност на органи-
зирани престъпни групи. Могат да се сочат редица аргументи за не-
целесъобразност и неефективност на такова законодателно решение, 
но не и за противоконституционност, тъй като според Института за 
модерна политика този текст предопределя „специализация”, а не „из-
вънредност” от гледна точка на чл. 119, ал. 2 и 3 от Конституцията.

• Най-важна от гледище на евентуален извънреден характер на специа-
лизираните наказателни съдилища е преценката дали се въвеждат 
особени съдопроизводствени правила, които да намаляват (в сравне-
ние с общите процесуални правила) гаранциите за правото на защита 
на участниците в процеса и за справедлив процес. Промените в Нака-
зателно-процесуалния кодекс не предвиждат изменение в процеду-
рите за събиране и проверка на доказателства и в процесуалните пра-
вила, които гарантират правата на участниците. Вярно е, че с новите 
правила за подсъдност, съдебен район на специализираните наказа-
телни съдилища става цялата страна, което е отклонение от общото 
правило за местна подсъдност според мястото на извършване на прес-
тъплението, но това повдига въпроси, сързани с целесъобразността на 
законодателното решение, а не с неговата конституционосъобразност.

ІІ. Относно изискването членовете на Висшия съдебен съвет  
да поскат достъп до класифицирана информация

Чл. 26а от Закона за съдебната власт, с който се предвижда членовете 
на Висшия съдебен съвет (ВСС) да предприемат действия за получаване 
на достъп до класифицирана информация противоречи на чл.117, ал. 2 
от Конституцията, който провъзгласява принципа на независимост на 
съдебната власт, а също и на чл. 6 от Европейската конвенция за правата 
на човека, с който се регламентира правото на справедлив процес, осъ-
ществяван от независим и безпристрастен съд. 
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Безспорно е в теорията12 и в европейската практика13, че независимост-
та на съдебната власт има два аспекта – независимост от другите вла-
сти (обективен, външен компонент) и независимост на отделния съдия, 
разглеждащ делото (субективен, вътрешен компонент). Един от най-ва-
жните аспекти на външната независимост е назначаването и кариерното 
развитие на магистратите. Измежду различните възможни подходи, из-
вестни в европейската конституционна традиция, българският консти-
туционен законодател е избрал да създаде независим орган, който да 
взема тези решения – Висшия съдебен съвет. 

Изискването за независимост на този орган следва от конституцион-
ните и международно-правни текстове, посочени по-горе. Трябва да се 
имат предвид и европейските стандарти, в които се тълкува принципа 
на независимост на съдебната власт и връзката с правното положение на 
органа, който взема кадровите решения за магистратите:

• Препоръка R (94) 12 на Комитета на министрите на Съвета на Европа, в 
която се казва: „Органът, който взема решенията по подбора и карие-
рата на съдиите, следва да бъде независим от правителството и ад-
министрацията”; Това разбиране е развито и в по-късната Препоръка 
CM/Rec(2010)12.

• Европейска харта за статута на съдиите, съгласно, която: „С оглед на 
всяко решение, засягащо подбора, набирането, назначаването, напре-
дъка в кариерата и освобождаването на съдия, статутът предвижда 
намеса на орган, независим от изпълнителната и законодателната 
власт...”;

• Становище 10 (2007) на Консултативния съвет на европейските съдии, 
в което се казва: „а) Важно е да се създаде специален орган, например 
Съвет на съдебната власт, чиято задача да бъде защита на незави-
симостта на съдиите като основен елемент в една правова държава, 
като по този начин се спази принципа на разделение на властите; б) 
Съветът на съдебната власт трябва да защитава както независи-
мостта на съдебната система, така и на отделните съдии, и съще-
временно да гарантира ефективността и качеството на правосъди-
ето, както е определено в чл. 6 на ЕКПЧ, за да повиши доверието на 
обществото в съдебната система; в) Съветът на съдебната власт 

12 Друмева Е., Конституционно право, 2008, Сиела, стр. 610 и сл.
13 Европейска комисия за демокрация чрез право, CDL-AD(2010)004, Доклад 

относно независимостта на съдебната система, Част Първа: Независимост 
на съдиите
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трябва да бъде предпазен от риска неговата независимост да бъде 
ограничена в полза на законодателната или изпълнителната власт 
с разпоредба в конституцията или текст в подобен документ.” 

• Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската ко-
мисия) в своя Доклад относно независимостта на съдебната система, 
Част Първа „Независимост на съдиите”, посочва: „Подходящ метод за 
гарантиране на съдебната независимост е създаването на съдебен 
съвет с конституционни гаранции за неговия състав, правомощия и 
автономност”.

Чрез оспорените разпоредби се засяга независимостта на Висшия съ-
дебен съвет, а оттам и външната независимост на съдебната система, за-
щото се създава възможност за пряко въздействие и намеса на изпълни-
телната власт в дейността й. Вярно е, че концепцията за разделението на 
властите и независимостта на съдебната власт, не предполагат същест-
вуването й във вакуум и не изключват възможността за контрол върху 
нея.14 Автономността на съдебната власт спрямо другите власти, обаче, е 
правилото, а инструментите на външен контрол са предвидени в Консти-
туцията15 като изрични изключения. По тази причина разширителното 
им тълкуване в посока създаване на нови правомощия за външен кон-
трол върху съдебната система е недопустимо. 

Важно е при тази преценка да се вземе предвид и конкретната прак-
тика и правна култура, в която функционират българските институции, 
в частност Държавната комисия за сигурността на информацията, МВР 
и службите за сигурност, които ще осъществяват проучването на чле-
новете на Висшия съдебен съвет. Тази преценка се препоръчва и от Ве-
нецианската комисия, която в своя вече цитиран доклад казва още: „В 
по-старите демокрации изпълнителната власт има понякога решава-
що влияние върху назначенията в съдебната система. Такива системи 
могат да работят добре на практика и да позволяват независимост на 
съдебната власт, защото тези правомощия са ограничавани от правна 
култура и традиции, които са утвърдени в дълъг период от време. Но-
вите демокрации, обаче, не са имали все още възможността да разви-
ят такива традиции, които да предотвратят злоупотреби и затова, 
най-малко в тези държави, са нужни изрични конституционни и зако-
нови норми, които да предотвратят политическите злоупотреби при 
назначаването на съдии.” Редица факти показват, че в България е нали-

14 Друмева Е., Конституционно право, 2008, Сиела, стр. 610 и сл.
15 Пак там.
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це реален риск от недопустим натиск и влияние върху съдебната власт 
поради липсата на ефикасен контрол върху дейността на специалните 
служби и честите съмнения за използването им за чисто политически и 
даже частни цели. Най-важни в тази посока са констатациите на самото 
Народно събрание.16 Показателно за правната култура и традиции в от-
ношенията изпълнителна-съдебна власт е и становището на мисията на 
Европейската асоциация на съдиите, която се състоя през януари т.г. и 
която констатира сериозно нарушаване на принципа на независимост на 
съдебната власт от страна на изпълнителната власт и МВР. Институтът за 
модерна политика припомня трайно установения в практиката на Съда в 
Страсбург стандарт, че с Европейската конвенция за защита правата на 
човека и основните свободи се гарантират права, които не са „теоретич-
ни и илюзорни, а практически и ефективни”. От тази гледна точка и по 
аналогия, принципът на независимост на съдебната власт, прогласен в 
чл. 117, ал. 2 от Конституцията и в чл. 6 от ЕКПЧ не е декларативен текст. 
Той няма да бъде „практически и ефективен”, ако с оспорената разпо-
редба се позволи пряка намеса на изпълнителната власт в дейността на 
автономния орган, натоварен с кадровите решения в съдебната власт. 

Законът за защита на класифицираната информация предвижда ши-
рок кръг правни субекти, които не подлежат на проучване за осигуря-
ване на допуск до класифицирана информация. Така например подобно 
проучване не се прави за народните представители, президента, члено-
вете на Министерския съвет, главния секретар на МВР, съдиите от Кон-
ституционния съд, а също и съдиите, прокурорите, адвокатите и следо-
вателите. 

По силата на коя конституционна и държавническа логика тогава глав-
ният секретар на едно ведомство, каквото е МВР, не подлежи на проуч-
ване за надеждност, а членовете на висшия административен орган на 
конституционно независимата съдебна власт подлежат? При това става 
дума за проверка, която се прави с методите и средствата на службите 
за сигурност, без прозрачност, без възможност за оспорване – т.е. създа-
ващи възможност за злоупотреба с власт и неправомерно въздействие 

16 Доклад на парламентарната подкомисия за контрол на СРС от 3 февруари 
2011г., в който се казва, измежду другото, че е ”... установена порочна 
практика при прилагането на СРС”; „информацията, придобита от СРС не 
се използва единствено и само в рамките на досъдебното производство, 
както е по закон”; „защитата срещу изтичането на информация е фактически 
недостатъчна и не гарантира опазването й”; „предпоставки за използване на 
информация, придобита от СРС с политически цели“
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върху членовете на ВСС, което може да се превърне в инструмент за еро-
зиране на независимостта на цялата съдебна система. Дори само прави-
лата на формалната логика изключват положението създадено с оспо-
рената разпоредба (§ 4 ЗИДЗСВ) – съдиите, прокурорите, адвокатите и 
следователите имат достъп до класифицирана информация служебно, а 
членовете на ВСС – орган, формиран приоритетно от техни представите-
ли, няма същите права. 

ІII. Относно въвеждането на явно гласуване при избор на  
административните ръководители и техните заместници

Чл. 171, ал. 1 от Закона за съдебната власт, с който се предвижда Вис-
шия съдебен съвет (ВСС) да избира с явно гласуване административните 
ръководители или техните заместници противоречи на чл. 131 от Кон-
ституцията, съгласно който: „Решенията на Висшия съдебен съвет за на-
значаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от 
длъжност на съдии, прокурори и следователи, както и предложенията, 
които той прави по чл. 129, ал. 2, се приемат с тайно гласуване.” 

Чрез чл.131 от основния закон конституционният законодател е закре-
пил волята си при вземането на кадровите решения в съдебната власт да 
се прилага най-демократичната и гарантираща безпристрастност про-
цедура – тайният вот. Явно е, че логиката на обикновения законодател 
при промяната на чл. 171 от ЗСВ е била, че качеството „административен 
ръководител” не описва длъжност на правосъдието по същество, а само 
административна, „несъдебна” функция. Тази логика категорично не 
може да бъде споделена. Тя щеше да е вярна единствено, ако в българ-
ската съдебна система беше възприета фигурата на съдебния админи-
стратор – един своеобразен мениджър/управител на съответното звено 
на съдебната власт. Административните ръководители на съдилищата 
изпълняват ръководна длъжност (така както е посочено в чл.129, ал. 
6 от Конституцията) като редом с това правораздават. Нещо повече, в 
качеството им на административни ръководители са им възложени до-
пълнителни много важни правосъдни функции, които представляват 
правосъдие по същество, а не само администриране на правосъдната 
дейност – например, разрешенията за достъп до данните от електрон-
ните съобщения на гражданите, давани от ръководителите на районни-
те съдилища по чл. 250в от Закона за електронните съобщения, както и 
разрешенията за използване на специални разузнавателни средства по 
чл.174 от НПК, които се дават от председателите на окръжните съдили-
ща и др. В посочените случаи административният ръководител действа 
не като администратор, а като орган по правораздаването при това по 
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случаи, в които са засегнати основни конституционни права на гражда-
ните. Ето защо е недопустимо от конституционна гледна точка да се на-
рушават конституционните гаранции за демократична и безпристрастна 
процедура при назначаването на тази категория магистрати. Институ-
тът по модерна политика обръща внимание, че този въпрос трябва да 
бъде разглеждан и в по-общия контекст за независимостта на съдебна-
та власт. Тайното гласуване, предвидено в чл.131 е един от текстовете, с 
който се доразвива конституционният принцип за независимост на съда. 
Това е така, защото един от най-важните аспекти на тази независимост 
е назначенията в съдебната система да не подлежат на никакви външни 
влияния, най-малко политически. Намаляването на гаранциите за без-
пристрастен вот по важни кадрови решения противоречи на основния 
конституционен принцип за независима съдебна власт, заложен в чл.117, 
ал. 2 от Конституцията. 

ІV. Относно предвиденото предимство на призоваването от специали-
зиран наказателен съд спрямо призоваването от други съдилища

Чл. 411д, ал. 3 от НПК, с който се предвижда предимство на призовава-
нето от специализиран съд пред призоваването от други съдилища про-
тиворечи на чл. 56 от Конституцията, защото с него се нарушава правото 
на защита на гражданите.

С оспорения текст е въведен един формално-юридически критерий, по 
който да се разрешава колизията между призоваване на един участник 
едновременно за един и същи ден и час от специализиран наказателен 
съд и от друг съд. По този начин се изключва възможността в конкретния 
случай и при конкретните обстоятелства да се преценява дали уважител-
ни причини, продиктувани от правото на защита, не налагат присъстви-
ето на съдебното заседание пред неспециализирания съд. Един пример 
за последиците от такъв формален подход би бил случай, в който трудно 
подготвено заседание с участието на лица, призовани от адрес в чужби-
на или такива, които участват чрез видеоконферентна връзка, се отлага 
по силата на чл. 411д, ал. 3, само защото съдът, който разглежда делото 
е „обикновен” съд. С това се създават предпоставки за нарушение на га-
рантираното с чл. 56 от Конституцията право на защита. 

V. Относно предвиденото ограничение в специализираните звена на 
съдебната власт да се назначават само действащи магистрати

С чл. 164, ал. 3 и ал.6 от Закона за съдебната власт се предвижда в 
специализираните наказателни съдилища и прокуратури да се назна-
чават само лица, които освен че отговарят на определените изисквания 
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за стаж, към момента на назначението са действащи магистрати. Това 
води до неравно третиране на всички останали, които отговарят на из-
искванията, предвидени в чл. 162 от ЗСВ, имат изискуемия стаж като 
магистрат по чл. 164 от ЗСВ, но към момента на назначението не са слу-
жители на съдебната система. Институтът за модерна политика смята, 
че посоченият текст противоречи на чл. 6 от Конституцията и води до 
неравенство на гражданите пред закона. Стига се до неприемливото от 
конституционна гледна точка положение, кандидати, които отговарят на 
законосъобразните изисквания за заемане на определена длъжност да 
бъдат дискриминирани по признак обществено положение.

***

Институтът за модерна политика смята, че липсват достатъчно ар-
гументи за обосноваване на твърдяния в искането на народните пред-
ставители извънреден характер на специализираните наказателни съ-
дилища. Заедно с това, трябва да се подчертае, че създаването на тези 
нови структури в съдебната власт едва ли ще постигне заявените от пра-
вителственото мнозинство цели за по-висока ефективност в борбата с 
престъпността. Нещо повече, посегателствата върху независимостта на 
съдебната власт, извършвани системно от действащото правителство, 
създават опасения, че новосъздадените съдебни структури могат да бъ-
дат поставени в зависимост от изпълнителната власт и в частност от МВР 
и да правораздават по политическа целесъобразност. 

В този контекст изискването за проверка за надеждност на членовете на 
ВСС и въвеждането на явен вот при назначаването на висши магистрати, 
придобиват още по-голяма острота. Както се подчертава в мониторинго-
вите доклади на Института за модерна политика от последната година, 
отношенията между изпълнителната и съдебната власт се характеризират 
със системни атаки на министри и политически представители на дейст-
ващото парламентарно мнозинство срещу съдебната власт, издаването на 
предварителни присъди от тяхна страна в публичното пространство, про-
паганден натиск върху съда, прекомерно използване на специални разуз-
навателни средства в разрез с правата на гражданите и осезаем ръст на 
полицейското насилие и произвол. Все прояви и инциденти, които не съ-
ответстват на европейските правозащитни стандарти за справедлив про-
цес и за дейността на правоохранителните органи. Тези оценки намират 
и още по-еднозначно потвърждение от становището на мисията на Евро-
пейската асоциация на съдиите, която се състоя през януари т.г., в което се 
констатира сериозно нарушаване на принципа на независимост на съдеб-
ната власт от страна на изпълнителната власт и МВР. 



82

Ето защо, всяка допълнителна (дори и само потенциална!) законова 
възможност за упражняване на политически натиск или въздействие 
върху правосъдната дейност може да се превърне в инструмент за по-
ставяне на съдебната власт под политически контрол и за нарушаване 
на конституционните принципи на правовата държава и независимост 
на съдебната власт.

РЕшЕНИЕ № 10 НА КОНСТИТУЦИОННИя СЪД ОТ 15 НОЕМВРИ 
2011 ПО К.ДЕЛО № 6/2011 (Обн., ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г.)

Редица от аргументите, изложени в становището на Института за 
модерна политика, са взети предвид в решението на Конституционния 
съд. Така например:

• Относно създаването на специализиран наказателен съд, специали-
зирана прокуратура и следствен отдел към нея, както и на особени 
правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните съ-
дилища, ИМП изтъква, че липсват достатъчно аргументи за извънре-
ден характер на новосъздадените звена в съдебната власт. Според 
ИМП подборът на магистратите и на съдебните заседатели следва 
като цяло общия ред. Материалната подсъдност не дава основание 
за извод за извънреден характер. Очертана е специализация по от-
ношение само на престъпната дейност на организирани престъпни 
групи. Процесуалните правила не нарушават правото на защита и 
правото на справедлив процес. 

С малки изключения (виж т. 4.4. и т. 4.5. от пълния текс на становище-
то на ИМП по-горе) КС отхвърли искането на народните представители 
в тази му част.

• Относно достъпа на членовете на ВСС до класифицирана информа-
ция – ИМП подкрепя искането, процесната норма противоречи на 
принципа на независимост на съдебната власт, а също и на чл. 6 от 
ЕКЗПЧОС относно правото на справедлив процес, осъществяван от 
независим и безпристрастен съд. 

КС обяви за противоконституционен 26а от ЗСВ.

• Относно явното гласуване при назначаване на административен 
ръководител или на негов заместник, ИМП посочва, че явното гла-
суване противоречи на чл. 131 от Конституцията. Изтъква се, че на-
маляването на гаранциите за безпристрастен вот по важни кадрови 
решения противоречи на принципа за независима съдебна власт. 
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КС обяви за противоконституционен чл. 171, ал 1 от ЗСВ в частта 
„явно гласуване и”.

• Относно задължението за явяване на участниците в процеса пред 
специализирания наказателен съд – според ИМП с предвиденото 
предимство на призоваването от специализиран наказателен съд 
спрямо призоваването от други съдилища се създават предпоставки 
за нарушаване на гарантираното с чл. 56 от Конституцията право на 
защита.

КС съд обяви за противоконституционен чл. 411д, ал. 3 от НПК. 

• Относно ограничението в специализираните звена на съдебната 
власт да се назначават само действащи магистрати, ИМП изтъква, че 
това допълнително условие води до неравно третиране на желаещи-
те за заемане на тези длъжности, което противоречи на принципа на 
равенството на гражданите пред закона. 

КС обяви за противоконституционен чл. 164, ал. 3 и 6 от ЗСВ в частта 
„съдия или прокурор, който”.

СТАНОВИщЕ НА ИМП ПО К.ДЕЛО № 4 ОТ 2012 Г.  
ОТНОСНО ТЕКСТОВЕ ОТ ГПК (ПЪЛЕН ТЕКСТ)

С определение на Конституционния съд, постановено на 4 юли 2012 г., 
Институтът за модерна политика е конституиран като страна по консти-
туционно дело № 4 от 2012 г. за установяване на противоконституцион-
ност на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуалнен кодекс (ГПК). Делото 
е образувано по искане на Омбудсмана на Република България, който, 
упражнявайки правомощията си по чл. 150, ал. 3 от Конституцията на 
Република България (Конституцията), е сезирал Конституционния съд с 
оглед установяване на противоконституционност на чл. 417, т. 2 от ГПК 
поради твърдяно противоречие с чл. 19, ал. 2 от Конституцията.

Институтът за модерна политика намира за неоснователно искането 
за обявяване на противоконституционност на оспорената разпоредба 
от ГПК поради следните съображения:

Не споделяме твърденията на Омбудсмана, според които с въвеждане 
на разпоредбата на чл. 417, ал. 2 от ГПК се нарушава конституционни-
ят принцип за гарантиране на еднакви правни условия за развитие на 
стопанска дейност от страна на юридическите лица и гражданите. В го-
дините на предприсъединителния период, предхождащ приемането на 
Република България като равноправна страна членка на Европейския 
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съюз (ЕС), разглеждането на дела извън разумните срокове и до голяма 
степен неефективността на процедурите за принудително изпълнение 
често бяха отбелязвани от европейските ни партньори като един от ос-
новните проблеми на българската съдебна система. Тези проблеми бяха 
усетени и от страна на чуждестранни и български предприятия в опитите 
за събиране по съдебен ред на вземания, произтичащи от повишаващата 
се вътрешнофирмена задлъжнялост. Поради това Европейската комисия 
/ЕК/ неведнъж в ежегодните си доклади за готовността на страната ни за 
членство в ЕС излагаше препоръки за предприемане на законодателни 
мерки за преодоляване на този проблем.

Въз основа на това в България беше утвърдено мнението, че за да се 
ускори и повиши ефективността на принудителното изпълнение тряб-
ва да се направи реформа на неговата процесуална и институционална 
уредба. В резултат на това разбиране бяха приети Закон за частните съ-
дебни изпълнители (Обн. Държавен вестник, бр. 43/20.05.2005 г.), както и 
на изцяло нов Граждански процесуален кодекс (обн. Държавен вестник, 
бр.59/20.07.2007 г.). Предвид предмета на това становище трябва да се 
посочи, че като основа за изготвянето на проекта за нов ГПК са разглеж-
дани както принципите на австрийското гражданско съдопроизводство, 
така и най-новото гражданско процесуално законодателство, действащо 
в голям брой от европейските страни, пълноправни членки на ЕС.

В мотивите към проекта за нов ГПК е посочено, че в резултат на прила-
гането му се търси ускоряване на съдебното производство, приключване 
на делата в разумни срокове, съответстващи на европейските стандарти 
и повишаване на ефективността на принудителното изпълнение.

Един от основните нови механизми (в сравнение с ГПК от 1952 г.), чрез 
които се търси осъществяване на тези цели, е възстановяване на едно-
странното заповедно производство по примера на Закона за граждан-
ското съдопроизводство (утвърден с Указ № 37 от 23.01.1930 г.). Така в чл. 
417 и чл. 418 от ГПК беше уредена едната част от института на заповед-
ното производство, а именно производството по издаване на заповед 
за незабавно изпълнение. Основната характеристика на това специално 
производство по издаване на изпълнително основание и изпълнителен 
лист въз основа на него е обстоятелството, че заповедта за незабавно 
изпълнение се постановява от съда въз основа на формална проверка за 
наличие на изискуемост на претендираното вземане и за редовност от 
външна страна на представения по делото документ по чл. 417 от ГПК, от 
който вземането произтича.
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Видно от съдържанието на т. 1 до т. 9 на чл. 417 от ГПК, всички доку-
менти, които установяват парични вземания на кредитори и въз основа 
на които последните могат да поискат издаване на заповед за незабавно 
изпълнение срещу своите длъжници, са съставени и подписани:
1. от държавата, общините или административен орган – т. 1, т. 2, пред-

ложение първо и второ, т. 4, т. 5 и т. 7; или
2. от специални юридически лица с ограничен предмет на дейност и из-

ключителни изискванията към отчетността на извършваните от тях 
сделки, върху които се осъществява постоянен надзор от страна на 
Българската народна банка (БНБ) – т. 2, предложение последно; или

3. с нотариална заверка на подписа на самия длъжник по вземането или 
във формата на нотариален акт – т. 3 и т. 6, предложение второ; или

4. от самия длъжник при спазване на императивно уредена от закона 
форма – т. 6, предложение първо и т. 9;

В обобщение трябва да се направи изводът, че заповедното производ-
ство е специфичен процесуалноправен инструмент за издавне на изпъл-
нителен лист за събиране на безспорни вземания, установени в изчерпа-
телно изброени от закона документи. Законът допуска издаване на из-
пълнителен лист без участие в производството на длъжника поради това, 
че особеният вид на субектите, които съставят изброените в чл. 417 от 
ГПК документи и/или специалните нормативни изисквания към съдържа-
нието и формата им, са достатъчна гаранция, че доколкото документите 
са редовни от външна страна, не е налице съмнение относно възникване-
то, изискуемостта и дължимостта на претенциите на кредитора.

Тъй като това становище се предоставя с оглед искването за обявяване 
на противоконституционността на чл. 417, ал. 2 от ГПК и от редакцията 
на разпоредбата може да се направи уточнението, че правните субекти 
на които е предоставена възможността за издаване на заповед за неза-
бавно изпълнение въз основа на извлечение от счетоводните книги мо-
гат да се разделят на две основни групи:
• държавата и общините;
• банките.

Макар че критерият, поради който законодателят е предоставил про-
цесуалноправната възможност по чл. 417, ал. 2 от ГПК на държавта, об-
щините и банките да е един и същ – защита на обществения интерес, тях-
ните характеристики като субекти на правото налагат разделянето им в 
посочените по-горе две групи.
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Въз основа на изложеното, по-долу в това становище основанията за 
обявяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 417, ал. 2 
от ГПК ще бъдат разгледани в две части: 1) противоконституционност в 
частта на текста относно държавата и общините и 2)отделно в частта по 
отношение на банките.

I. Липса на основания за обявяване на противоконституционност  
на атакуваната разпоредба в частта,  

която се отнася до държавата и общините

С оглед целта и правните характеристики на заповедното производ-
ство, категорично не може да се приеме твърдението за противоконститу-
ционност на чл. 417, ал. 2 от ГПК в частта относно държавата и общините.

Съгласно цитираната разпоредба държавата и общините имат право 
въз основа на извлечение от счетоводните си книги да поискат издаване 
на заповед за незабавно изпълнение, която да послужи за събиране на 
частни държавни и общински вземания към трети лица. За пълнота на 
изложението, следва да се има предвид, че публичните държавни и об-
щински вземания (за данъци, акцизи, осигурителни вноски и други) под-
лежат на принудително събиране по друг специален ред, предвиден в 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В него са предви-
дени редица привилегии и улеснени процедури за принудително изпъл-
нение. Те са израз на властническата роля на държавата в тези особени 
правоотношения и са продиктувани от необходимостта да се гарантират 
постъпленията в държавния бюджет от задължителните плащания на 
гражданите и юридическите лица.

Основният довод на Омбудсмана, изложен в неговото искане, е, че с 
тази разпоредба се въвежда една „привилегия” за държавата и общини-
те в процедурата по събиране на просрочените им вземания, която не е 
обоснована от особени обстоятелства, както при публичните вземания. 
Дори и да се допусне, че чл. 417, ал. 2 от ГПК въвежда такава „привиле-
гия”, то не може да се потвърди, че тя нарушава конституционния прин-
цип, който забранява въвеждане на ограничения за стопанската иници-
атива на гражданите и юридическите лица. С цитираната разпоредба не 
се въвеждат ограничения определени групи граждани и/или юридиче-
ски лица да осъществяват дадени търговски дейности. От буквалното 
тълкуване на разпоредбата не може да бъде установена каквато и да е 
формулирана от законодателя забрана или ограничение. 

Държавата гарантира свободната стопанска инициатива чрез уреде-
ния в Закона за задълженията и договорите принцип за свободата на до-
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говаряне. Освен това развитието на стопанска дейност се стимулира от 
държавата чрез допускане на участието на частноправните субекти във 
всички дейности на държавата или общините, които по определени пра-
вила се „превъзлагат” на частни изпълнители (възлагане на обществени 
поръчки, предоставяне на концесии и други) и чрез създаване на възмож-
ности държавна и общинска собственост да се прехвърлят или отдават 
за ползване на граждани и юридически лица. Вследствие на това е въз-
можно натрупването на задълженията на тези частни изпълнители към 
държавата и общините. В този ред на мисли, чл. 417, ал. 2 от ГПК предос-
тавя за нуждите на държавата и общините само една опростена съдебна 
процедура за събиране на тези вземания. Безспорно е, че за гарантиране 
на финансовата обезпеченост на държавното управление, както и на из-
вършването на обществени разходи, на държавата и на общините трябва 
да бъде и правилно с оспорената разпоредба е предоставена специална 
процесуалноправна възможност за събиране на просрочени вземани.

Макар че чл. 417, ал. 2 от ГПК се отнася само за частни държавни и об-
щински вземания, редът за тяхното събиране не може да бъде идентичен 
с този, уреден по отношение на вземания, възникнали в отношенията 
между частноправни субекти. Въпреки че тези вземания не са за данъци, 
акцизи или осигурителни вноски, те също участват във формирането на 
държавния и общинските бюджети. Това от своя страна ги прави също 
толкова важни за дейността на държавата и общините, както и данъци-
те, акцизите и осигурителните вноски, за които има уредени специал-
ни процедури за принудителното им събиране. Вземания на държавата 
и общините не служат за разпределение на някаква печалба, което би 
могло да обоснове твърденията, че чрез чл. 417, ал. 2 от ГПК държавата и 
общините противоконституционно се поставят в по-благоприятно поло-
жение в сравнение с останалите правни субекти, участващи в търговския 
оборот. Обществената значимост на необходимостта от своевременно 
събиране на едно държавно или общинско вземане не е еднаква с тази за 
събиране на вземане, възникнало между частноправни субекти. 

В крайна сметка, макар и разграничена на частна и публична, Консти-
туцията постановява, че държавната и общинска собственост (включи-
телно и вземанията към трети лица) трябва да се използва изключително 
за нуждите на обществения интерес. Ето защо, възможността за разви-
тие на едно по-бързо и ефективно събиране на просрочените вземания 
на държавата и общините не защитава прекомерно тези субекти и не е 
самоцел, а допринася единствено за осъществяване на обществения ин-
терес и постигане на общополезни резултати. Тази възможност е израз 
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на необходимостта от осигуряване на по-добра защита на обществено 
значимите права на държавата и общините.

Именно поради това, че процесуалноправните норми имат за цел да 
гарантират справедливостта и сигурността в оборота, ГПК степенува 
силата на защита, която се предоставя на различните по вид и титуляр 
права. За жизненоважните права на гражданите (право на издръжка, на 
трудово възнаграждение, на жилище) и за общественозначимите права, 
каквито са държавните и общински вземания, логично е да бъде осигу-
рена по-ефективна защита посредством различни способи – освобожда-
ване от държавни такси, процесуални привилегии при събиране на прос-
рочени вземания, опростена процедура по издаване на изпълнителен 
лист и т.н. 17 Тази по-ефективна защита обаче не води до нарушение на 
равнопоставеността на гражданскоправните субекти. Тя се предоставя 
въз основа на определени характеристики или на самите права, които 
брани, или на групата правни субекти, за които тези права възникват. За-
силената защита за тези специални права не предоставя привилегия на 
самостоятелен правен субект, принадлежащ към дадена група, а на ця-
лата група. По този начин не се нарушават равните правни възможности 
за развитие на стапанска дейност, което би довело до възможности за 
създаване на монополно положение и нелоялна конкуренция.

На следващо място, с оглед специфичните предпоставки за уважаване 
на искането за издаване на заповед за незабавно изпълнение, трябва да 
се посочи, че не е правилно твърдението на Омбудсмана, според което 
счетоводните записвания на държавата и общините се регулират само 
от Закона за счетоводството (ЗСч), който урежда задълженията за отчет-
ност и на всички други правни субекти, участващи в търговския оборот.

Освен разпоредбите на ЗСч, държавата и общините спазват изис-
кванията за отчетност на вземанията и задълженията си, поставени от 
нормативните актове, уреждащи осъществяването на вътрешен финан-
сов одит, на държавна финансова инспекция, на проверки от страна 
на Сметната палата и не на последно място – на проверки и контрол от 
страна на министерството на финансите, което във връзка с изготвяне 
на ежегодния проект на Закон за държавния бюджет изисква и събира 
отчети и информация за финансовото състояние на всеки първостепенен 
разпоредител с бюджетни кредити. В този ред на мисли е ясно, че зако-
носъобразността на счетоводните записвания, оттам и възможността за 

17 Сталев, Ж., „Българско гражданско процесуално право”, стр. 70-72, осмо 
издание, Сиела – софт енд паблишинг, 2006 г.
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използване на извлечения от тях като основание по чл. 417, ал. 2 от ГПК, 
е гарантирана чрез въвеждане на изключителни правила за финансова 
отчетност и постоянен държавен контрол на тяхното прилагане, които 
излючват възможността за злоупотреби и нарушаване на правата на по-
требителя.

II. Липса на основания за обявяване на противоконституционност на 
атакуваната разпоредба в частта, която се отнася за банките

Съгласно чл. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) банка „е юри-
дическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други 
възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за 
своя сметка и на собствен риск.” Предвид тази легална дефиниция трябва 
да се посочи, че банките са единствените акционерни дружества в търгов-
ския оборот, които отпускат финансиране на трети лица клиенти за сметка 
не на собствени, а на привлечени чрез публично влогонабиране на чужди 
финансови средства. Само банките имат право да извършват едновре-
менно сделки, чрез които се набират средстава под формата на влогове и 
други, чрез които се отпускат кредити. Затова не може да бъде възприето 
за основателно твърдението на Омбудсмана, според което чл. 417, ал. 2 
от ГПК създава привилигировани условия за събиране на вземанията на 
банките, като от текста на разпоредбата са изключени другите финансови 
институции. Тези финансови институции не могат по закон да извършват 
публично влогонабиране на средства. По тази причина не подлежат и на 
специалните лицензионни режими, предвидени за акционерните друже-
ства, които искат да извършват банкова дейност. Небанковите финансо-
ви институции предоставят заеми въз основа на предварително събрани 
собствени средства – уставен капитал или печалба от стопанска дейност. 
При небановите финансови институции най-голямата опасност от неефек-
тивно събиране на заетите средства е загубата на капитала инвестиран 
при учредяване на дружествата. Не е налице обаче необходимост от осъ-
ществяване на засилен контрол от страна на БНБ, както при банките, кой-
то има за основна цел гарантиране на правата на вложителите.

Като отчита тази особеност, законът урежда редица изключителни из-
исквания към дейността на банките. Може би най-важната от тях е пред-
виденото ограничение за броя и вида на сделките и операциите, които 
тези търговски дружества могат да осъществяват. Целта на въвеждане-
то на този лимитиран предмет на дейност е банките да сключват едни и 
същи по правни характеристики сделки, при което да се постигне про-
фесионално специализиране на техните служители. Това гарантира, че 
печалбите от дейността на банките няма да бъдат постигнати чрез зло-
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употреба и присвояване на средствата на вложителите, а чрез профе-
сионалното и разумното им инвестиране и управление. Свеждането до 
минимум на възможностите за грешки при управление на привлечените 
средства на вложители от своя страна осигурява сигурност, че техните 
вложения могат да бъдат изтеглени и ползвани като лични финансови 
активи в момент на необходимост.

Вярно е, че също като останалите търговци банките имат за цел из-
вършване на търговски сделки и реализиране на печалба. Но фактът, че 
всяка банка успява да привлече значителни по размер средства под фор-
мата на влогове, да отпуска част от тях като кредити за финансиране на 
дейността на други предприятия, да осигурява поддържането на платеж-
ни системи, които се използват от всички граждани и юридически лица, 
регистрирани в Република България, както и от държавните и общински 
органи, обосновава необходимостта банките да бъдат разглеждани като 
специални юридически лица. Тази необходимост съсредоточва в себе си 
не само голямата отговорност, която банките носят за стабилността на 
оборота, но и изключително обществено доверие.

В резултат на същестествената роля на банките да поддържат фи-
нансовата сигурност в обществото, те, по подобие на държавата и об-
щините, не могат да бъдат равнопоставени на всеки друг частноправен 
субект. Изключителните изисквания към дейността на банките не могат 
да се проявяват само по отношение спазването на капиталова адекват-
ност, провизиране на кредитите с оглед минимизиране на загубите, осо-
бени правила за сключване на сделки, реализиращи големи експозиции 
или експозиции на свързани с банката лица. Те се проявяват и с оглед 
постигане на по-голяма гаранция за запазване на онези права на банки-
те, които имат пряко отношение към тяхната стабилност и от там към си-
гурността на парите на вложителите и функционирането на финансовата 
система.

Като отчита обществената значимост, а и риска, който носи извършва-
нето на банкова дейност, със приемане на ЗКИ законодателят е предви-
дил осъществяване на постоянен и изключителен контрол и надзор над 
дейността на банките от страна на БНБ. Уредени са изисквания банките 
да предоставят на БНБ и да оповестяват пред обществеността отчети за 
дейността си след края на всяко тримесечие и след края на календарната 
година. В тези отчети се разкрива финансово-счетоводна информация 
със съдържание и обем, предварително определено от БНБ. Нещо пове-
че, отчетите на банките подлежат на ежегоден одит от лица, предвари-
телно одобрени от БНБ.
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Всички тези допълнителни изисквания към финансово–счетоводната 
отчетност на банките, които се надграждат към правилата, уредени в 
ЗСч, са доразвити в подзаконови нормативни актове 18. Те в допълнение 
на ЗКИ разширяват системата на постоянен надзор и контрол над сделки-
те, извършвани от банките и тяхното законосъобразно осчетоводяване.

Поради обществено значимата роля на банките събирането на прос-
рочени вземания към длъжниците трябва да бъде гарантирано чрез пре-
доставяне на специални процесуалноправни способи за защита. Една от 
предпоставките за по-ефективна събираемост на вземанията на банките, 
което подобрява безпроблемното функциониране на финансовата сис-
тема като цяло, е именно въвеждането на правилото на чл. 417, ал. 2 от 
ГПК, което е съобразено както с обществената роля на банките, така и с 
доверието към законосъобразното извършване на дейност от тяхна стра-
на (включително на счетоводна отчетност), изградено чрез спазване на 
изключителните изисквания на ЗКИ и подзаконовите нормативни актове. 
По-бързото издаване на изпълнителен лист, съответно по-ефективното 
събиране на просрочени вземания на банките в крайна сметка е гаранция:
• за запазване на средствата на вложителите в банките 
• за запазване на възможността банките да предоставят различни видо-

ве финансирания на гражданите и юридическите лица, чрез които да 
бъдат погасени част или изцяло натрупаните по време на световната 
финансова криза задължения; 

• за нормалното функциониране на финансовата система.

Ето защо, както при държавата и общините, така и при банките, ефек-
тивното събиране на просрочените им вземания цели единствено и само 
запазване на обществения интерес от запазване на спестяванията на 
правните субекти, ограничаване на задълженията и нормално функцио-
ниране на финансовата система.

Трябва да се отбележи, че е опитът на Омбудсмана да докаже, че разпо-
редбата на чл. 417, ал. 2 от ГПК е наследник на текстовете на ГПК от 1952 

18 Наредба № 2 на БНБ за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от 
Българската народна банка по Закона за кредитните институции, Наредба № 
7 на БНБ за големите експозиции на банките, Наредба № 9 на БНБ за оценка 
и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на 
специфични провизии за кредитен риск, Наредба № 10 на БНБ за вътрешния 
контрол в банките, Наредба № 11 на БНБ за управлеНаредба № 17 на БНБ 
за установяване размера на вложенията на банките по чл. 47 от Закона за 
кредитните институциинието и надзора върху ликвидността на банките, 
Наредба № 12 на БНБ за надзор на консолидирана основа.
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г., който пък бил приет във време на тоталитарно управление и поради 
това не бил съобразен с принципите на пазарната икономика и свобод-
ната стопанска инициатива не почива на сериозни правни аргументи и 
показва непознаване на българското законодателно развитие в истори-
ко-правен аспект. Възможността за издаване на изпълнителен титул за 
събиране на банкови вземания по опростена съдебна процедура е нало-
жен още в първите десетилетия на XX век. С приемането на Закон за Бъл-
гарската земеделска банка от 1903 г. и на Наредба-закон за Българската 
земеделска и кооперативна банка от 1934 г. законодателят утвърждава 
възможността съдилищата да издават изпълнителни листове за взема-
ния на банките само въз основа на извлечения от техни документи, уста-
новяващи задълженията на длъжниците и без призоваване на страните.

III. Практика на Конституционния съд относно принципна за  
свободна стопанска инициатива по чл. 19, ал. 2 от Конституцията

С оглед изложеното в предходните две части на становището трябва 
да се подчертае, че Конституционният съд е имал възможност да се про-
изнесе за съотношението на принципа, разписан в чл. 19, ал. 2 от Консти-
туцията и необходимостта от осигуряване на по-засилена защита на пра-
вата и интересите на определени субекти на правото. В решение № 10 
от 25.06.1999 г., постановено по конституционно дело № 36 по описа на 
Конституционния съд за 1998 г. е посочено, че „нормата на чл. 19, ал. 2 
от Конституцията защитава възможността на субектите да участ-
ват в стопанския живот, но не издига тази възможност над другите 
принципи, залегнали в Конституцията”. Това становище е застъпено 
и в Решение № 6 от 25.02.1997 г., постановено по конституционно дело 
№ 32 по описа на Конституционния съд за 1996 г., с което се приема, че 
„правото на свободна стопанска инициатива няма абсолютен харак-
тер. Свободата на стопанска инициатива не изключва принципите на 
държавно регулиране и на държавен контрол на стопанската дейност. 
Конституцията предоставя на законодателя правото да уреди, съот-
ветно да ограничи свободата на стопанска инициатива по законодате-
лен ред”. В решението се посочва още, че „Свободната стопанска ини-
циатива може винаги да бъде ограничена и с оглед защитата на други 
конституционни ценности – например суверенитета, сигурността и 
независимостта на страната и нейната териториална цялост; опаз-
ването и възпроизводството на околната среда, поддържането и раз-
нообразието на живата природа и разумното използване на природни-
те богатства и ресурсите на страната; особената закрила на земята; 
защитата на българския език и на националното историческо и кул-
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турно наследство и т. н. Свободната стопанска инициатива може да 
бъде ограничавана винаги в хипотезите на чл. 57, ал. 2 и 3 от Конститу-
цията”. По тълкувателен път се потвърждава правото на законодателят 
да очертае конкретни рамки при установяване принципа на свободната 
стопанска инициатива в отделните общественозначими сфери на иконо-
мическия и социалния живот.

Нещо повече, с Решение от 26.09.2002 г., постановено по конститу-
ционно дело № 5 по описа на Конституционния съд за 2002 г., конститу-
ционните съдии приемат, че правилото на чл. 19, ал. 2 от Конституцията 
„има предвид еднакви правни условия за всички стопански и правни субе-
кти, осъществяващи еднакви или сходни дейности в определена сфера, 
но не непременно еднаквост между всичките многообразни стопански 
сфери. Предоставянето на допълнителни процесуалноправни възмож-
ности за защита на правата на определена група субекти не противоречи 
на Конституцията, ако са въведени с цел защита на обществения интерес 
и ако отговарят на законодателната целесъобразност, както в случая с 
чл. 417, ал. 2 от ГПК. Възможността за издаване на заповед за незабавно 
изпълнение е предоставена на всички общини и всички банки, а не на 
отделни субекти от тези групи. В решението още се посочва, „че съобра-
жения за целесъобразност, както и наличието на потребност от постига-
нето на обществено приоритетни и значими цели” могат да обосноват 
налагане от страна на законодателя на изключения от принципа на чл. 
19, ал. 2 от Конституцията. Необходимостта от постигане на обществе-
нополезни и значими цели обосновава съответствието на тези изключе-
ния с разпоредбите на Конституцията. В този смисъл са и цитираните в 
решението други актове на Конституционния съд: Решение № 9, поста-
новено по конституционно дело № 8 по описа на Конституционния съд 
за 1999 г., Решение № 30, постановено по конституционно дело № 23 по 
описа на Конституционния съд за 1998 г.

Като извод от гореизложените аргументи Институтът за модерна 
политика счита, че текстът на чл. 417, ал. 2 от ГПК не противоречи на чл. 
19, ал. 2 от Конституцията и заключенията на Омбудсмана на Република 
България не могат да бъдат приети за основателни.

Чл. 417, ал. 2 от ГПК не въвежда условия за създаване на монопол и 
нелоялна конкуренция, защото държавата, всички общини и банки имат 
едно и също право да искат издаване на изпълнителен лист въз основа 
на извлечения от счетоводните си книги. Създаването на тази възмож-
ност от друга страна е оправдана с оглед защитата на обществения инте-
рес, която се постига чрез гарантиране на постъпленията в държавния и 
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общинските бюджети, както и посредством събиране на отпуснатите от 
банките кредити. Всичко това защитава пряко правата и интересите на 
потребители, защото осигурява средства за постигане на общественопо-
лезни цели от страна на държавата и общините, изключва опасността от 
загуба на средствата на вложителите в банките и нарушаване на нормал-
ното функциониране на финансовата система.

Трябва да се посочи също, че възможността за издаване на заповед за 
незабавно изпълнение не е предоставена само на държавата, общините 
и банките. В останалите точки на чл. 417 от ГПК са уредени правата и 
на частноправните субекти да искат издаване на заповед за незабавно 
изпълнение въз основа на определен вид документи. Предпоставките за 
издаване на заповед за незабавно изпълнение по тези точки се разли-
чават от тези при издаването на изпълнително основание по т. 2 на чл. 
417 от ГПК единствено по отношение на документа, който следва да се 
представи. В този смисъл не е налице нарушение на равните правни въз-
можности за извършване на стопанска дейност, защото частноправните 
субекти също могат да искат издаване на заповед за незабавно изпълне-
ние срещу своите длъжници.

В заключение трябва да бъде отбелязано, че чл. 417, ал. 2 от ГПК е в 
съответствие и с т. 6 от Преамбюла на Регламент 1896/2006 г. на Европей-
ския парламент и Съвета от 12.12.2006 г. В него се посочва, че „Бързото 
и ефективно събиране по съдебен ред на неизплатени задължения, по 
които не съществува правен спор, е от първостепенно значение за ико-
номическите оператори в Европейския съюз, тъй като просрочените 
плащания представляват основна причина за неплатежоспособност-
та, която застрашава оцеляването на предприятията, по-специално 
малките и средните предприятия, и води до загуба на голям брой ра-
ботни места.” Като доказателство, че текстът на чл. 417, ал. 2 от ГПК е 
съобразен с най-новите принципи относно събиране на просрочени взе-
мания, регулиращи законодателството в страните членки на ЕС, трябва 
да се посочи, че съгласно Директива 2011/7/ЕС на Европейския парла-
мент и на Съвета от 16.02.2011 г. относно борбата със забавяне на плаща-
нето по търговски сделки, страните трябва да създадат законови гаран-
ции срещу забавата при плащане на договрни задължения или да уредят 
процедури, които да сведат до минимум последиците от тази забава. В 
т. 12 от Преамбюла на Директивата се посочва още, че „Забавата на пла-
щане представлява нарушение на договора, което е станало финансово 
привлекателно за длъжниците в повечето държави-членки…”, поради 
което са необходими ”...решителни промени с цел да се създаде култура 
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на плащане в срок...”. В т. 28 от Преамбюла на Директивата се посочва, 
че основната й цел е „…да забрани злоупотребата със свободата на до-
говаряне във вреда на кредиторите.”. Постигането на тези резултати 
повдига и въпроса дали не е целесъобразно във връзка с транспониране 
на разпоредбите на Директивата в българското законодателство, в 
обхвата на чл. 417, ал. 2 от ГПК да бъдат включени и небанковите фи-
нансови институции. Въпреки изложените по-горе аргументи (в частта 
относно банките) за различната обществена значимост на дейността на 
банките, от една страна, и на небанковите финансови институции, от 
друга страна, трябва да се посочи, че след банките, именно небанковите 
финансови институции са едни от най-големите кредитори в национа-
лен мащаб. Повишаването на задлъжнялостта към тези институции е от-
четена от законодателя, които с промените в ЗКИ от март 2009 г. задъл-
жи и небанковите финансови институции да се регистрират в нарочен 
регистър към БНБ, както и да предоставят информация за предоставе-
ните като финансирания средства на трети лица в Централния кредитен 
регистър. Повишаването на изискванията към дейността на тези инсти-
туции трябва да бъде съобразено и с необходимостта от осигуряване на 
процесуалноправни възможности за по-ефективно събиране и на техни-
те вземания.

РЕшЕНИЕ № 12 НА КОНСТИТУЦИОННИя СЪД ОТ 2 ОКТОМВРИ 
2012 ПО К.ДЕЛО № 4/2012 (Обн., ДВ, бр. 79 от 16.10.2012 г.)

В своето решение Конституционният съд взема предвид станови-
щето на Института за модерна политика за липса на противоконсти-
туционност на оспорения от омбудсмана текст от ГПК, както и редица 
конкретни аргументи.

СТАНОВИщЕ НА ИМП ПО К.ДЕЛО № 5/2011 ОТНОСНО § 55  
ОТ ПРОМЕНИТЕ В НПК – РЕЗЮМЕ

В искането до Конституционния съд се твърди, оспорените промени в 
НПК са обнародвани в „Държавен вестник” без да са гласувани от Народ-
ното събрание по установения ред.

В своето становище ИМП обосновава тезата, че искането е неосно-
вателно. ИМП прави щателен преглед на процедурата по внасянето и 
приемането на поправките. Извършена е и съпоставка на стенографския 
протокол с видеозаписа на пленарното заседание. Изводът е, че няма 
разлика между изразената законодателна воля и обнародвания текст.
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РЕшЕНИЕ № 8 НА КОНСТИТУЦИОННИя СЪД ОТ 29 ЮНИ 2011 ПО 
К.ДЕЛО № 5 от 2011 (Обн., ДВ, бр. 52 от 08.07.2011 г.)

В своето решение Конституционният съд взема предвид изразено-
то от Института за модерна политика становище за липса на противо-
конституционност на оспорения текст от НПК, както и изтъкнатите в 
подкрепа на това становище съображения и аргументи. КС отхвърли 
искането на групата народни представители за установяване на про-
тивоконституционност на § 55 от ЗИД на НПК. 

V.

ОТНОСНО Т.НАР. ГРАЖДАНСКА КОНФИСКАЦИЯ
СТАНОВИщЕ НА ИМП ПО К.ДЕЛО № 6 ОТ 2012 Г. ОТНОСНО РАЗ-

ПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА 
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУщЕСТВО (ПЪЛЕН ТЕКСТ) 

Институтът за модерна политика изразява следното становище по 
повдигнатите в искането до Конституционния съд въпроси:

С оспорения закон в българското законодателство е въведен институ-
тът на неоснованата на присъда конфискация или т.нар. „гражданска 
конфискация”. Тя се заражда като нормативна уредба и правно явление 
през 60-те години на ХХ век в САЩ. Въведена е и в правните системи на 
няколко европейски държави – Ирландия, Великобритания, Италия и 
др. По-дълготрайни традиции този институт има в страните с англо-сан-
ксонска (САЩ, Ирландия…)и хибридна правна система (Южна Африка), 
но е възприета и в редица държави с континентална правна система като 
Албания, Колумбия, Провинция Квебек, Лихтенщайн, Словения, Швей-
цария, Тайланд19. Конвенцията на Съвета на Европа от 1990 г. относно 
изпиране, изземване и конфискация на облагите от престъпление до-
пусна съществуването на този институт като посочи наред с наказател-
ните и административни мерки за конфискация. Конвенцията на ООН 
от 2004 г. срещу корупцията препоръчва на страните като възможно 
законодателно решение въвеждането на неоснована на присъда кон-
фискация, когато извършителят не може да бъде съден поради смърт, 
бягство или отсъствие, както и в други подходящи случаи. В правото 

19 Stolen asset recovery : a good practices guide for non-conviction based asset 
forfeiture/ Theodore S. Greenberg, World Bank Publications (2009)
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на ЕС конфискацията на облаги от престъпления е регламентирана с 
Рамково решение 2005/212/ПВР, което наред с другото въвежда и т. нар. 
„разширена конфискация” при някои престъпления, извършени от прес-
тъпни сдружения, при която отнемането може да се насочи не само към 
преките облаги от престъпната дейност, при това без да е необходимо 
да се доказва връзка между имуществото и съответното престъпление. 
Съгласно Рамковото решение държавите–членки са свободни да решат 
конфискацията да се осъществява и с различни от наказателните мерки. 
През март, т.г. Европейската комисия и Европейският съвет публикуваха 
предложение за Директива за обезпечаване и конфискация на облаги от 
престъпна дейност в Европейския съюз, която да регламентира мини-
малната уредба за държавите-членки по отношение на конфискацията 
на преки облаги от престъпна дейност, на преобразувано имущество и 
еквивалентна стойност и др. Изрично се допуска като съвместима с ев-
ропейското право, макар и в ограничени хипотези, неоснована на присъ-
да конфискация. 

Относно характера на производството по оспорения закон

От теоретична перспектива т.нар. „гражданска” конфискация не може 
да бъде изключена от сферата на публичното право, независимо че се 
развива по реда на гражданското производство. Тя представлява при-
нудително и безвъзмездно отчуждаване в полза на държавата на частна 
собственост върху незаконно придобито имущество. За разлика от инсти-
тута на наказателната конфискация, това производство се развива пред 
граждански съд въз основа на осъдителен иск, предявен от държавен ор-
ган. Основните отличия на гражданската от наказателната конфискация 
са свързани с правилата за доказване и разпределението на доказател-
ствената тежест. Тези правила са значително по-стриктни в наказателно-
то производство, където действат презумпцията за невиновност, изис-
кването за несъмнено доказване на обстоятелствата, на които се основа-
ва осъдителната присъда, освобождаването на обвиняемия от тежестта 
на доказване, необходимостта прокурорът да докаже, че фактите, твър-
дяни от подсъдимия, които изключват наказателната му отговорност, не 
са настъпили20 и др. За разлика от това в гражданския процес тежестта на 
доказване е споделена между страните и всяка от тях е длъжна да докаже 
изгодните за нея факти. Разпределението на тежестта на доказване не за-
виси от процесуалната роля на съответната страна в гражданския процес, 
а зависи от интереса: който има интерес от доказването на даден факт, 

20 Върховен съд, р. 144-89-I
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трябва да го докаже. Друго важно различие е по отношение на доказва-
нето на вината – при гражданската конфискация съдът не изследва дали е 
налице виновно поведение на ответника, а само несъответствието между 
доходи и собственост. Не на последно място, гражданската конфискация 
като производство по установяване на гражданска отговорност на ответ-
ника е законосъобразна само в случай, че преследва компенсаторна и 
възстановителна, но не и репресивна цел. В последния случай конфиска-
цията трябва да бъде налагана в рамките на наказателно производство, 
при което съгласно Конституцията и международноправните актове га-
ранциите за правата на лицата са значително по-високи в сравнение с 
гражданското производство, включително и защото действа забраната 
за обратното действие на наказателните норми. 

По тези причини, според Института за модерна политика ключов дис-
кусионен въпрос в настоящото производство пред Конституционния съд 
е дали отнемането на незаконно придобито имущество по реда и при ус-
ловията на оспорения закон, има възстановителна и репарационна цел 
или представлява наказателноправна санкция за ответника. Ако Консти-
туционният съд намери, че е вярна втората хипотеза, то това би било ос-
нование за отмяна на процесния закон като цяло, тъй като ще се стигне 
до конституционно нетърпимо положение наказателноправна санкция 
да бъде налагана от граждански съд по реда на гражданското производ-
ство и при отсъствието на гаранции за правата на обвиняемите в проти-
воречие с чл. 5, ал. 3 и чл. 31 от Конституцията и чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7 от 
Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

Според правната теория гражданската отговорност на лицата има ре-
парационна цел, т.е. цел да поправя вредите с имуществената стойност 
на обезщетението, дори когато вредите са неимуществени, но не и да 
поправя вредите чрез емоционалната стойност на възмездието. В този 
смисъл гражданската отговорност, за разлика от наказателната, няма 
репресивни функции – тя има за цел да поправя вредите, а не да наказва 
отговорното лице, не цели нему да е по-зле. Гражданската отговорност 
се определя не толкова от укоримостта на поведението, колкото от раз-
мера на причинените вреди. Казано с други думи, за да е гражданска от-
говорността, реализирана в едно производство, трябва с него да бъдат 
поправени причинените вреди, а не да бъде наказан виновния. 

От своя страна и Европейският съд по правата на човека има трайна 
практика в оценките си дали едно производство има наказателноправен 
характер. Както се посочва от съда, не е достатъчно в националното зако-
нодателство определена процедура и мярка да бъде квалифицирана като 
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гражданска. При определени хипотези е възможно производства, регла-
ментирани от националното законодателство като граждански, да бъдат 
приети за наказателни от гледище на Конвенцията и за тях да са прило-
жими по-високите изисквания за защита на правата на обвиняемите, про-
изтичащи от чл. 6 и чл. 7 на Конвенцията. Трайната на практика на Съда 
в Страсбург в подобни случаи е да преценява дали едно производство е 
гражданско или наказателно на базата на три критерия21: а) дали е опре-
делено като гражданско в националното законодателство; б) естеството 
на закононарушението; в) естеството и тежестта на санкцията. Тези кри-
терии са дадени като алтернативни и е достатъчно само единият от тях да 
води до извод за наказателноправен характер на производството, за да 
се приложат наказателнопроцесуалните гаранции за правата на лицето, 
засегнато от производството. По-конкретно, в делото Walsh срещу Вели-
кобритания [2006] Съдът разглежда оспорване на британския Закон за 
облагите от престъпление (Proceeds of Crime Act 2002), който регламен-
тира отнемане на собственост с незаконен произход по реда на граждан-
ското производство. Жалбоподателят претендира, че това производство 
не е гражданско, а наказателно по своя характер и към него са приложи-
ми гаранциите за правата на обвиняемите, произтичащи от Европейската 
конвенция за правата на човека и основните свободи. Съдът прилага по-
сочените по-горе критерии и постановява, че в случая нито един от тях не 
е изпълнен и производството попада извън наказателноправните гаран-
ции на чл. 6 от Конвенцията, защото производството по оспорения Закон 
за облагите от престъпления не касае обвинение за престъпление. 

Като стъпва на това разбиране, Институтът за модерна политика, на-
мира че процесният Закон за отнемане в полза на държавата на незакон-
но придобито имущество регламентира гражданско по своята същност 
производство поради следните конкретни аргументи:
• развива се пред гражданските съдилища по реда на гражданското съ-

допроизводство;
• има за свой предмет въпроса за несъответствието между имуществото 

и доходите на ответника, но не и вината му по повдигнато обвинение;
• производството не може да бъде основание за задържане под стража 

или налагане на други мерки за неотклонение, присъщи на наказател-
ното производство;

• в резултат на производството може да се стигне до отнемане на иму-
щество само в размера, за който не е установен законен произход, т.е. 

21 Engel срещу Холандия [1976]
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целта е да се възстанови положението от преди незаконното придоби-
ване (репарационна цел), но не и да се отнеме имущество като форма 
на санкция или глоба за неправомерно поведение на ответника (реп-
ресивна цел). 

• решението на съда няма правната природа на присъда и няма да дове-
де до правните последици на осъждането по наказателно дело и про-
мяна в съдимостта на ответника. 

• Производството не е свързано с наказателното производство срещу 
същото лице, развива се независимо от него и установените по него 
факти не могат да доведат до повдигане на друго обвинение или до 
възобновяване на наказателното производство. 

Институтът за модерна политика смята, че тъй като производството 
по процесния закон не е наказателно по своята същност, законът в него-
вата цялост не е в противоречие с конституционните и международноп-
равни норми, регламентиращи гаранциите за правата на лицата, спрямо 
които е повдигнато обвинение за извършено престъпление, а именно 
липсва противоречие с чл. 5, ал. 3 и чл. 31 от Конституцията и с чл. Чл.6, 
ал. 2 и 3 и чл. 7 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи.

Относно пропорционалността на ограничението на правото на соб-
ственост при отнемането на имущество по реда на оспорения закон

Оспореният законопроект създава нови възможности за държавата да 
лишава принудително гражданите от тяхната собственост. Тези правни 
норми несъмнено са тежки и ограничаващи по мнението както на своите 
застъпници, така и на противниците си, но се смята, че тяхната тежест 
се оправдава от потенциалните обществени ползи от прилагането им – 
премахване на средствата, които подхранват престъпна активност и се-
риозното възпиращо действие на подобни мерки за извършителите на 
престъпления. 

Действително, с прилагането на гражданската конфискация се засягат 
множество основни човешки права, защитени с Конституцията и Евро-
пейската конвенция за правата на човека и основните свободи, а имен-
но: правото на собственост, правото на защита, правото на справедлив 
процес, правото на ефективни правни средства за защита пред съд, пра-
вото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на лич-
ните данни.

Съгласно трайната практика на Конституционния съд и на Европейския 
съд по правата на човека тези основни права не са абсолютни и могат да 
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бъдат ограничавани, стига ограниченията да са предвидени от закона и 
да са необходими от гледище на надмощен обществен интерес. По тази 
причина един от централните въпроси на това конституционно дело е 
дали в нормите на оспорения закон е намерен балансът между индиви-
дуалния и обществения интерес, така както го изискват Конституцията и 
Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

На пръв поглед Конституцията въвежда по-висок стандарт на защита 
на частната собственост в сравнение с Допълнителния протокол на Ев-
ропейската конвенция за правата на човека и основните свободи като в 
чл. 17, ал. 3 я определя за неприкосновена, но както правилно се отбе-
лязва в теорията22, това конституционно правило следва да се разбира 
като изискващо надеждна защита и гарантираност от закона срещу неза-
конни посегателства върху частната собственост, която е придобита на 
законно основание, а не като абсолютна забрана за ограничаването му. 
Още по-малко може да бъде споделено разбирането на искателите, че 
възможните ограничения на частната собственост са предвидени изчер-
пателно в чл. 17, ал. 5. Да се застане на това становище би означавало, 
по аргумент reductio ad absurdum да се отмени и институтът на наказа-
телната конфискация, чиято конституционна основа в дългогодишното 
й съществуване не е поставяна под съмнение.

За да се прецени дали е оправдано значителното ограничаване на 
конституционните права на гражданите, до което неминуемо се стига с 
прилагането на оспорения закон, е добре да се разгледа възникването 
на института на неоснованата на присъда конфискация. Тя е иновация в 
правните системи на редица държави и се е появила и развила като реак-
ция на все по-голямата заплаха, която представляват за обществото ор-
ганизираната престъпност и тероризмът. Законодателите в тези държави 
са стигнали до извода, че традиционната, основана на присъда конфис-
кация само на имущество, което е пряка облага от престъпната дейност, 
е недостатъчно ефективна за противодействието на нарастващата опас-
ност от високо-организирана престъпност. Съвременните организатори 
на престъпни сдружения често успяват значително да дистанцират себе 
си от конкретните престъпни действия, възползвайки се от процесите 
на глобализация, новите информационни и комуникационни средства и 
многообразието от икономически средства за „легализиране” на прес-
тъпните доходи. По този начин силно се затруднява доказването на тях-
ната организаторска роля в престъпната дейност и затова правоохрани-

22 Конституционно право, Стефан Стойчев, София, 2002, с. 183
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телните органи успяват да докажат участието предимно на по-ниските 
нива в престъпните организации, т.нар. „дребни риби”. По тази причина 
целта на ненаказателната процедура за отнемане на незаконно придо-
бито имущество е да лиши от престъпните облаги не просто всеки извър-
шител на престъпление, а най-вече този нов тип „недосегаеми” лидери 
на престъпните сдружения. Често те са натрупали значително по раз-
мерите си необяснимо богатство, което далеч надхвърля размерите, за 
които правоохранителните органи могат да установят законен източник. 

Институтът за модерна политика намира, че описаните по-горе усло-
вия са валидни в много голяма степен за българското общество и затова 
смята, че ограничаването на правото на частна собственост чрез нор-
мите на този закон по отношение на лицата, спрямо които е повдиг-
нато обвинение за някое от престъпленията от списъка по чл. 22, ал. 1 
или за които е налице основанието по чл. 23 в частта му за престъпле-
нията по чл.22, ал.1 не противоречи на чл. 17, ал. 3 от Конституцията 
и на чл. 1 от Допълнителния протокол към Европейската конвенция за 
правата на човека и основните свободи, защото в тези случаи целта на 
неоснованата на присъда конфискация е да защити надмощен над инди-
видуалното право на частна собственост обществен интерес за борба с 
престъпността.

Престъпността и корупцията са проблеми с изключителна значимост 
за нормалното функциониране на българското обществото и за охраня-
ването на редица конституционни индивидуални права на гражданите, 
които се засягат с престъпните действия – правото на живот, здравето, 
достойнството на личността, частната собственост и други. Именно 
защото престъпността засяга в такава голяма степен общото благо, 
са оправдани изключителните средства за неговото охраняване като 
неоснованата на присъда конфискация. Само като изключително сред-
ство в защита на обществен интерес от много висок ранг. В оспорения 
закон, обаче, е предвидена възможност по чл. 23 и чл. 24 за започване на 
производството при предпоставки, свързани с установено администра-
тивно нарушение. Това прекомерно разширява приложното поле на не-
основаната на присъда конфискация и представлява непропорционално 
ограничение на правото на частна собственост. При тази хипотеза пре-
следваният обществен интерес не е от същата висока степен, каквато е 
присъща на борбата с престъпността и не може да бъде надмощен над 
конституционното право на частна собственост, на което Конституцията 
отрежда висок ранг, уреждайки го в Глава първа сред основните начала 
и прогласявайки частната собственост за неприкосновена. Администра-
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тивните нарушения не могат да послужат като основание за огранича-
ване на конституционните права в същата степен както престъпленията, 
защото са с много по-ниска степен на обществена опасност (това именно 
съгласно теорията е и основното различие между административно на-
рушение и престъпление). Ако би било обществено опасно в достатъчно 
висока степен, такова деяние щеше да е криминализирано от законода-
теля и евентуално да попадне в кръга на основанията по чл. 21, ал.1. Нещо 
повече, законодателят, преценявайки значителната степен, в която кон-
фискацията без присъда ограничава правата на гражданите дори е сте-
снил кръга на престъпленията, обвиненията за които могат да ангажират 
отговорност и по този закон. Per argumentum a fortiori, щом голяма част 
от престъпленията не представляват основание за започване на произ-
водство за гражданска конфискация, то още по-малко такова основание 
ще представляват далеч по-малко опасните за обществото администра-
тивни нарушения. Съществени различия, които намаляват гаранциите за 
правата на засегнатиите лица, има не само в обществената опасност на 
административните нарушения и престъпленията, но и в реда за тяхното 
установяване и в органа, който ги установява: привличането като обви-
няем се извършва от прокурор, когато се съберат достатъчно доказател-
ства за виновността на определено лице в извършване на престъпление 
от общ характер и не са налице някои от основанията за прекратяване на 
наказателното производство23. Налице е ясно очертан кръг на престъп-
ните състави в чл. 21, ал 1 от оспорения закон и изискване за основано 
на достатъчно доказателства предположение за престъпна активност на 
лицето, установено от държавното обвинение. За разлика от това, кръ-
гът на възможните административни нарушения, които могат да послу-
жат за основание за образуване на производство по отнемане, е твърде 
широк. Поради тяхната многобройност и различие в предметното им съ-
държание, те не могат да бъдат групирани в единен административно-
наказателен кодекс. Многобройни са и административните органи, кои-
то констатират закононарушенията. Оспореният закон не конкретизира 
вида на тези нарушения според техния предмет, а избира твърде неяс-
ния критерий „административно нарушение от естество да създава об-
лага, ако облагата е на стойност над 150 000 лв.” Това разширява преко-
мерно приложното поле на конфискацията без присъда, създава правна 
несигурност като прави непредвидимо при какви точно административ-
ни нарушения ще бъде откривано производството по отнемане, превръ-
ща твърде широк кръг от граждани в потенциални ответници в подобно 

23 Чл. 219 от НПК.
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производство и в крайна сметка рязко се отдалечава от целите, които ин-
ститутът на гражданската конфискация преследва в съвременните прав-
ни системи24 – да бъде средство за борба с организираната престъпност 
и корупцията. По тези причини неоснованата на присъда конфискация 
без обосновано предположение за предхождаща престъпна дейност на 
ответника е прекомерна и не съответства на изключителния характер на 
тази мярка като средство за борба с организираната престъпност и ко-
рупцията. Ето защо, Институтът за модерна политика намира, че чл. 23 
в частта му за административните нарушения и чл. 24 противоречат на 
чл. 17, ал. 1 и 3 и на чл. 1 от Допълнителния протокол към Европейската 
конвенция за правата на човека и основните свободи.

Основание за такъв извод може да се намери и в практиката на Евро-
пейския съд по правата на човека, който в няколко свои решения се е 
произнасял за пропорционалността на неоснованата на присъда конфис-
кация, намирайки я за оправдана от гледище на надмощен обществен 
интерес, когато е свързана с борбата с тежката и организираната прес-
тъпност. По делото Раймондо срещу Италия е постановено, че анало-
гичното италианско законодателство ограничава човешките права про-
порционално на обществения интерес, защото е „необходимо оръжие” в 
борбата срещу мафията. В Уелч срещу Великобритания и Филипс срещу 
Великобритания Съдът в Страсбург намира, че отнемането е „оръжие в 
борбата с напастта от трафика на наркотици”, както и че заповедите за 
конфискация действат възпиращо по отношение на онези, които възна-
меряват да се занимават с трафик на дрога, отнемат печалбите, получе-
ни от вече реализирания трафик, както и предотвратяват изполването на 
тези печалби за извършване на нови престъпления, свързани с трафика. 

Въпросът за пропорционалността на неоснованата на присъда конфис-
кация е бил повдиган и в национални юрисдикции на държавите, които 
познават това правно явление. Като правило е намирал положителен 
отговор, когато е насочен към борбата с организираната престъпност25. 

24 Виж Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за 
обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския 
съюз от 12 март 2012 г., която има за цел отнемането на облагите от тежка и 
организирана престъпност.

25 В решението си по делото Gillian v The Criminal assets Bureau ирландският 
Върховен съд изтъква, че гражданската конфискация е оправдана поради 
надмощния обществен интерес и защото е разумна за общото благо като 
средство за борба със значителната заплаха от организираната престъпност. 
Подобни са основанията и на Върховния съд на Южна Африка по делото 
National Director of Public Prosecutions v Meyer, който сочи, че тъканта на 
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Относно правото на защита на лицата в производството по оспоре-
ния закон

Оспореният закон предвижда, че отнемането на имущество ще се из-
вършва само въз основа на акт на съд, с възможност за триинстанционно 
разглеждане на делото, в това число пред Върховния касационен съд. Не 
се допуска както обезпечението, така и отнемането на незаконно имуще-
ство да се осъществяват от административен орган, при която хипотеза 
гаранциите за защита биха били по-малки.

Трябва да се отбележи, че конституционно гарантираното право на за-
щита в новият закон е доразвито и обогатено в значителна степен в срав-
нение с действащия закон за отнемане в полза на държавата на имуще-
ство, придобито от престъпна дейност /обн. ДВ бр.19/1.03.2005г./. Преди 
всичко, въведено е задължение за административния орган, провеждащ 
първата фаза на производството да уведоми проверяваното лице, вед-
нага след налагането на обезпечителните мерки и да му предостави въз-
можност за участие в процедурата /чл.60, ал.1/. Освен това съгласно чл.60, 
ал.2 от новия закон проверяваното лице има право да се запознае с всич-
ки материали по преписката, които се отнасят до него, да направи възра-
жение и представи доказателства. Възможностите по чл.60 са нови и не 
бяха предвидени в отменения закон. Изискването да се предявят матери-
алите след налагане на обезпечиелните мерки не засяга конституцион-
ни принципи. Налагането на обезпечителни мерки не е отнемане, а само 
ограничаване на собствеността. Конституирането на заинтересованото 
лице след налагането на тези мерки е разумно, доколкото извършването 
на това процесуално действие преди този момент означава възможност 
за прехвърляне на активи и за проиграване на обществен интерес. 

В съответствие с чл. 56, изречение първо от Конституцията правото на 
защита е укрепено чрез предвидено за административния орган задъл-
жение да връчва декларация за доходите и имуществото на всяко заин-
тересовано лице, без право на преценка да извършва или не това, изрич-
ното допускане на участие на адвокат в първата фаза на производството, 
забраната за негативни изводи за проверяваното лице и членовете на 
неговото семейство от непредставянето на декларация в законния срок 
и предвидената възможност за обжалване по реда на АПК на решения на 
административния орган за сезиране на съд с иск за отнемане или иска-
не за налагане на обезпечителни мерки. 

обществото е в опасност да бъде разкъсана от широкото разпространение 
на престъпността. 
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Изложените по-горе елементи от правната конструкция на новия за-
кон са в противоречие и оборват основната теза на искането, а именно че 
липсва публичност в производството и възможност проверяваното лице 
да защити правата си. Тази теза се явява основание на направеното иска-
не за обявяване на противоконституционност на закона в цялост. 

По изложените причини Институтът за модерна политика намира, че 
законът в неговата цялост не противоречи на чл. 56 и чл. 122 от Консти-
туцията.

Относно противоречието на закона с чл. 57 от Конституцията

Институтът за модерна политика намира, че предвиденият в оспорения 
закон ред за отнемане на имущество не засяга неотменимостта на право-
то на собственост, прогласена в чл.57, ал.1 от Конституцията. Тази правна 
норма забранява суспендирането на основните права по отношение на 
всички правни субекти за ограничен или неограничен период от време. 

Ограничаването на правото на собственост, предвидено в процесния 
закон не попада в забраната на чл.57, ал.1, тъй като не се отнася за не-
ограничен кръг субекти, в това число за всички български граждани и 
юридически лица с тяхно участие, а само за ограничен кръг субекти, 
които са извършили определено в закона противоправно поведение и е 
налице значително несъответствие между притежаваното от тях имуще-
ство и нетните им доходи. 

РЕшЕНИЕ № 13 НА КОНСТИТУЦИОННИя СЪД ОТ 13 ОКТОМВРИ 
2012 ПО К.ДЕЛО № 6/2012 (Обн., ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.)

В своето решение Конституционният съд взема предвид някои от 
аргументите в становището на Института за модерна политика. Уста-
новена е противоконституционност на чл. 2 в частта „или администра-
тивно-наказателното”, чл. 3, ал. 1 в частта „и да се възстанови чувство-
то за справедливост у гражданите”, чл. 24, ал. 3 и 4, чл. 27, ал. 3 в част-
та „петнадесет години” и чл. 73 в частта „петнадесетгодишна давност” 
от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито 
имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г.). Отхвърлено е искането за 
установяване на противоконституционност и несъответствие с между-
народни договори на целия Закон за отнемане в полза на държавата 
на незаконно придобито имущество и на неговите чл. 1, ал. 2, чл. 3, ал. 
1 – в останалата част, чл. 23 в частта „или за административно наруше-
ние по чл. 24 ал. 1”, чл. 24, ал. 1 и 2, чл. 27, ал. 3 – в останалата част, чл. 
64, т. 2 и чл. 73 – в останалата част.
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VI. 
ОТНОСНО СВОБОДАТА НА СТОПАНСКА 

ИНИЦИАТИВА И ДАНЪЧНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

СТАНОВИщЕ НА ИМП ПО К. ДЕЛО № 12/2011 ЗА УСТАНОВяВАНЕ НА 
ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА ТЕКСТОВЕТЕ ОТ ЗАКОНА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

С оспорените разпоредби се въвежда изискване площадките за съх-
ранение и третиране на скрап, отпадъци от електронно и електрическо 
оборудване, МПС и батерии, да бъдат само в зони, отредени с устрой-
ствените планове за производствени и складови дейности, на пристани-
ща за обществен транспорт с национално и регионално значение и на 
обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначе-
ние. В становището на ИМП е обоснована тезата, че оспорените разпо-
редби съответстват на Конституцията и не нарушават свободата на сто-
панската дейност и правото на частна собственост. 

РЕшЕНИЕ № 3 НА КОНСТИТУЦИОННИя СЪД ОТ 21 МАРТ 2012 ПО 
К.ДЕЛО № 12/2011 (Обн., ДВ, бр. 26 от 30.03.2012 г.)

Обявява за противоконституционни чл. 13а, ал. 3, изр. 1 и чл. 54, ал. 
2, изр. 1 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86/2003 
г., посл. изм., ДВ, бр. 3 3/2011 г.) в частта „общи”.

Отхвърля искането в останалата част.

СТАНОВИщЕ НА ИМП ПО К.ДЕЛО № 13/2011 ЗА УСТАНОВяВАНЕ НА 
ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА ЧЛ. 61С, АЛ. 4 И 5 ОТ ЗАКОНА 

ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ) – РЕЗЮМЕ

С оспорените разпоредби се постановява, че туристическият данък се 
дължи не само за реално получени доходи от нощувки в средството за 
подслон или мястото за настаняване, а фиксират задължителен годишен 
минимум на този данък от 30% от пълния капацитет, т.е. от общия брой 
на леглата при целогодишна заетост, независимо дали реално са осъ-
ществени нощувки и съответно получени доходи. В своето становище 
ИМП обосновава тезата, че тези текстове са противоконституционни, 
защото нарушават установения с Конституцията принцип на справедли-
вост на данъчното облагане (чл. 60, ал. 1 от Конституцията) и създават 
неравнопоставеност на стопанските субекти в разрез със задължението 
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на държавата да създава еднакви правни условия за стопанска дейност 
(чл. 19, ал. 2 и 3 от Конституцията). 

В искането са оспорени също и текстове от ЗМТД, които са свързани 
с начина за определяне на данъчната оценка на недвижимите имоти на 
гражданите и на предприятията – съгласно Приложение № 2 от ЗМДТ, 
в резултат на което новите данъчни оценки на визираните имоти са не-
колкократно по-високи от предишните и формират нов, няколко пъти по-
висок размер на дължимия за тях данък. Становището на ИМП е, че тези 
текстовете, с които се предвиждат по-висок размер на данък „сгради” 
за сградите с жилищно предназначение, които се използват за търгов-
ски цели са противоконституционни, защото в нарушение на принципа 
за разделност на подоходното и имущественото облагане (чл. 60, ал. 1 
от Конституцията) смесват елементи на подоходен данък и имуществен 
данък. Стойността на един имот не се влияе от това дали се ползва за 
жилище или за търговска дейност. Както е имал повод да се произне-
се Конституционния съд, промяната в ползването на един имот може да 
доведе до различен доход от имота, но този доход е предмет на друг 
данък – подоходен.

РЕшЕНИЕ № 5 НА КОНСТИТУЦИОННИя СЪД ОТ 5 АПРИЛ 2012 ПО 
К.ДЕЛО № 13/2011 (Обн., ДВ, бр. 30 от 17.04.2012 г.)

В своето решение Конституционния съд взема частично предвид из-
тъкнатото от Института за модерна политика становище, че оспорени-
те законови разпоредби противоречат на Конституцията. Обявява за 
противоконституционни ал. 4 и ал. 5 на чл. 61с от Закона за местните 
данъци и такси (ДВ, бр. 117/1997 г., последно изм., ДВ, бр. 39/2011 г.). 
Отхвърля искането в останалата му част.

СТАНОВИщЕ НА ИМП ПО К.ДЕЛО 1 ОТ 2014 Г.  
ОТНОСНО ТАКСА „ВЕИ” (ПЪЛЕН ТЕКСТ)

С определение на Конституционния съд, постановено на 30 януари 
2014 г., Институтът за модерна политика е конституиран като страна 
по конституционно дело № 1 от 2014 г. Делото е образувано по искане 
на президента на Република България за установяване на противокон-
ституционност на разпоредби от Закона за енергията от възобновяеми 
източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 
2013 г.), създадени с точки 2 и 3 от § 6 от Заключителните разпоредби на 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн., ДВ, 
бр. 109 от 2013 г.).
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Институтът за модерна политика изразява следното становище по пов-
дигнатите в искането на президента до Конституционния съд въпроси:

1. С процесните разпоредби се въвежда такса за производството на елек-
трическа енергия от вятърна и слънчева енергия, урежда се нейния 
размер и реда за събирането й – чл. 35а-35б и чл. 73 от Закона за енер-
гията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). В искането на президента се 
твърди, че тази такса противоречи на чл. 19, ал. 2 и 3 от Конституцията, 
които постановяват, че законът трябва да създава и гарантира на всич-
ки граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска 
дейност и да закриля техните инвестиции. Институтът за модерна по-
литика не споделя това твърдение.

2. Производството на енергия от възобновяеми източници се извършва в 
условията на административно регулиран пазар и се насърчава от дър-
жавата с редица преференции, свързани с ценообразуването и изкупу-
ването на произведената енергия. Законът предоставя на стопанските 
субекти в сектор „Енергетика” свободата да изберат правния режим, 
при който да осъществяват своята стопанска дейност, свързана с произ-
водство на енергия от възобновяеми източници. От една страна те мо-
гат да произвеждат енергия от възобновяеми източници и да търгуват 
с нея на свободния пазар без да ползват преференциите, предоставяни 
им от държавата, в пълно съответствие с конституционната разпоредба 
на чл. 19, ал. 1, която постановява, че „икономиката на Република Бълга-
рия се основава на свободната стопанска инициатива”. От друга страна, 
ако желаят да се ползват от специалните преференции, предоставяни 
от държавата, каквито не се предоставят на другите стопански субекти 
в сектор „Енергетика”, те трябва да заявят това по реда на чл. 25 от ЗЕВИ 
и да подчинят своята стопанска дейност на нормативните и фискални 
условия и изисквания, както и на административното регулиране, пред-
видено в ЗЕВИ. Подчинявайки се на този режим на административно 
регулиране, производителите на електрическа енергия от вятърна и 
слънчева енергия получават, като израз на държавната политика за на-
сърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници:

а) гарантиран пазар за произведената от тях енергия при това на префе-
ренциални цени – чл. 31 от ЗЕВИ задължава обществения доставчик да 
изкупува произведената от тях енергия при това на преференциални 
цени, определени от Държавната комисия за енергийно и водно регу-
лиране, които подлежат на ежегодно актуализиране при условията и 
по реда на чл. 32 от ЗЕВИ и съответните разпоредби от общия закон 
– Закона за енергетиката;
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б) гарантирани дългосрочни договори за изкупуване на произведената 
от тях енергия – съответно 20 години за ел. енергия, произведена от 
слънчева енергия и 12 години за произведената от вятърна енергия 
(32, ал. 2, т. 2 от ЗЕВИ).

3. Предвидените от ЗЕВИ преференции за производителите на елек-
трическа енергия от слънчева и от вятърна енергия им позволяват да 
разгърнат на практика нискорискова стопанска дейност с гарантиран 
от държавата пазар на цени, които са по-високи от цените на същата 
стока, произведена от други стопански субекти. Това се прави с оглед 
дългосрочната стратегия на държавата да насърчи увеличаването на 
дела на енергията, произведена от възобновяеми източници. В също-
то време обаче, гарантираните от държавата високи изкупни цени на 
електрическата енергия, произведена от слънчева и вятърна енергия, 
се отразяват като повишаване на цените, заплащани от крайните по-
требители – гражданите и бизнеса. По този начин ЗЕВИ привилегиро-
ва частния интерес на разглежданите стопански субекти, които осъ-
ществяват търговска дейност и генерират приходи и печалби за сметка 
на интересите на потребителите, които са принудени по законов път да 
заплащат по-високи цени за електроенергията, която потребяват.

4. Институтът за модерна политика подчертава, че чл. 19, ал. 2 от Кон-
ституцията не се отнася само до еднаквите правни условия за стопан-
ска дейност, а трябва да бъде разглеждан и тълкуван в неговата ця-
лост, а именно: „Чл. 19, ал. 2: Законът създава и гарантира на всички 
граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска 
дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нело-
ялната конкуренция и защитава потребителя.“

Конституционното изискване, за което трябва да се държи сметка в про-
цеса на изработване и приемане на нормативни актове е, че при прав-
ното уреждане на условията за осъществяване на стопанска дейност 
трябва да се гарантира и защитата на правата и интересите на потре-
бителите. Цитираната конституционна разпоредба ангажира публич-
ната власт да търси и намира в текущата нормативна уредба баланс 
между интересите на осъществяващите стопанска дейност физически 
и юридически лица от една страна, и правата и интересите на потреби-
телите от друга. Тъкмо този баланс има предвид чл. 19, ал. 2 като по-
становява, че законът трябва да създава и гарантира еднакви правни 
условия за стопанска дейност, но заедно с това законът трябва да 
защитава потребителя. 
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5. Очевидно преди приемането на процесните разпоредби, ЗЕВИ не га-
рантира необходимия баланс между интересите на производителите на 
енергия от възобновяеми източници и интересите на потребителите на 
електрическа енергия. Законът защитава производителите на електро-
енергия от възобновяеми източници, които осъществяват търговската 
си дейност като ползват преференции от държавата във вид на гаранти-
рано изкупуване от обществения доставчик (НЕК) на преференциални 
цени на базата на дългосрочни договори, гарантирани от закона. Зако-
нът обаче не защитава потребителите, които заплащат потребяваната 
електрическа енергия на по-висока цена, поради завишените разходи 
на обществения доставчик, принуден по силата на закона да изкупува 
електрическа енергия от посочените стопански субекти по администра-
тивно регулирани цени. Въвеждането на таксата за производство на 
електрическа енергия от вятърна и от слънчева енергия е стъпка, която 
законодателят прави именно в посока намиране, доколкото е възможно, 
на такъв баланс между интересите на търговците и потребителите, кой-
то чл. 19, ал. 2 от Конституцията повелява. Тази воля на законодателя 
се установява и от анализа на обществените и парламентарните дебати, 
довели до приемането на процесните разпоредби в ЗЕВИ.

6. В искането на президента се твърди, че оспорените текстове от ЗЕВИ 
противоречат на принципа на правовата държава, установен с чл. 4, 
ал. 1 от Конституцията. Институтът за модерна политика не споделя 
това твърдение. Тъкмо обратното, както бе посочено в т. 3, 4 и 5 от това 
становище, въвеждането на таксата по чл. 35а-35в от ЗЕВИ е насочено 
именно към съобразяване на закона с конституционно установеното 
изискване по чл. 19, ал. 2 – да защитава не само свободата на стопан-
ската инициатива, но и интересите на потребителите. За да балансира 
въведените привилегии за конкретни стопански субекти, които се от-
разяват върху крайните цени, заплащани от потребителите, законода-
телят, в рамките на административното регулиране на производството 
на енергия от възобновяеми източници, въвежда специфична такса. 
Целта на тази такса е да компенсира в определена степен разходите 
на държавата, свързани с административното регулиране и задължи-
телното изкупуване на произведената от разглежданите стопански су-
бекти електрическа енергия от страна на Националната електрическа 
компания. Акумулираните по този начин средства, съгласно публично 
заявените от правителството намерения, са предназначени за укреп-
ване на енергийната система и изплащане на енергийни помощи на 
социално слаби граждани. В този смисъл, въвеждането на тази такса е 
и израз на стремежа на законодателя да намери решение, задоволява-
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що справедливия интерес, което произтича от принципа на правовата 
държава (РКС № 1 от 2005 г. по к.д. № 8 от 2004 г.) . 

7. В искането на президента се твърди също, че процесните разпоред-
би противоречат на чл. 60, ал. 1 от Конституцията. Институтът за мо-
дерна политика не споделя това твърдение. Неправилно в искането 
се разглежда въведената с чл. 35а-35в от ЗЕВИ такса за производство 
на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия само през 
призмата на таксите за административни услуги, които се събират от 
държавните органи на базата на Закона за държавните такси. В тази 
насока са и примерите от практиката на Конституционния съд, които 
вносителят на искането сочи. В искането не се държи сметка обаче за 
обстоятелството, че действащото законодателство на Република Бъл-
гария предвижда и такси, свързани с административното регулиране и 
контрол върху стопанската дейност. Както е добре известно, чл. 7а от 
Закона за ограничаване на административното регулиране и админи-
стративния контрол върху стопанската дейност (ЗАРАКСД), (в сила от 
18.12.2003 г., обн. ДВ. бр. 55 от 2003 г., посл. изм и доп., ДВ, бр. 109 от 
2013 г.), предвижда, че такива такси се събират от административните 
органи по методика, приета от Министерския съвет, за определяне на 
разходоориентиран размер на таксите и разходването им. Твърдения-
та в искането на президента, че размерът на таксата трябва да се опре-
деля само с оглед на разходите по извършване на услугата без съмне-
ние се отнася до таксите за административни услуги, но не се прилага 
напълно по отношение на таксите, упоменати в чл. 7а от ЗАРАКСД. В 
самата методика за определяне на тези такси, приета с ПМС №1 от 5 
януари 2012 г. и влязла в сила от 1 януари 2013 г., изрично се съдър-
жа хипотезата, че когато таксите са в области със значение за защита 
на особено важни обществени и държавни интереси или когато това е 
предвидено в друг закон (в случая това е ЗЕВИ), размерът на таксите 
по чл. 7а може да надвишава разходите по извършване на услугата или 
за осъществяване на контрола.

8. Прочее, в сравнителноправен аспект в много европейски държави 
принципът, че размерът на таксата за административна услуга трябва 
да съответства на разходите по предоставянето й, не се прилага изця-
ло. Той е допълнен с други функции, които таксите имат като фискални 
задължения: например стимулираща функция – да се насърчи дадена 
дейност или действие с по-нисък размер на таксите; социална функция 
– като се намалява размера на таксите за определени социални гру-
пи; възпираща (ограничителна) функция, при която целта на таксата е 
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чрез по-висок размер да се ограничи развитието на дадена дейност26. 
Такива комплексни функции имат държавните такси и с оглед на това 
се определят техните размери в държави като Нидерландия, Австрия, 
Полша, Естония, Португалия и др. В разглеждания случай с таксата по 
чл. 35а-35в от ЗЕВИ размерът на таксата е определен не само с оглед на 
разходите по административното регулиране и контрол, но и с оглед 
социална и възпираща функция, каквито съображения са изтъквани и 
в дебатите, съпътствали приемането на разглежданите законови раз-
поредби. 

9. В българското законодателство също има редица примери на такси, 
свързани с регулирането на отделни стопански дейности и сектори от 
икономиката, които имат ограничителна функция и размерът им над-
хвърля значително чисто административните разходи по съответната 
регулаторна или административна услуга – таксите за откриване на ап-
теки, за регистрация на туроператорска дейност, за внос на генно мо-
дифицирани организми и пр. Съществуват и такси, които имат за цел 
генериране на бюджетни приходи. Типичен пример в това отношение 
са таксите, събирани от Изпълнителната агенция за лекарствата.

С оглед на гореизложените съображения и аргументи Институтът 
за модерна политика предлага на Конституционния съд да отхвърли 
искането на президента на Република България за обявяване на про-
тивоконституционност на чл. 35а, чл. 35б, чл. 35в и чл. 73 от Закона за 
енергията от възобновяеми източници.

26 За функциите на държавните такси – виж и Доклад на Световната банка 
„Реформиране на държавните такси в България”, 2009 г.
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