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За проекта

Уважаеми госпожи и господа,
Представям на Вашето внимание десетия брой на Юридически барометър – гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ
и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България.
Проектът се реализира от Сдружение „Център за правни инициативи”.
Екипът включва юристи с опит в областта на нормотворческата и правоприложната дейност, преподаватели, докторанти и студенти по право
от Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Досега бяха представени девет броя на Юридически барометър, обхващащи съответно периодите януари – юни 2010 г., юли – декември
2010 г., януари – юни 2011 г., юли – декември 2011 г., януари – юни
2012 г., юли – декември 2012 г., януари – юни 2013 г., юли – декември
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2013 г. и януари – юни 2014 г. Те са достъпни на интернет страницата
на Центъра за правни инициативи: www.cli-bg.org.
Методологията за провеждане на изследването представлява система
от индикатори с преимуществено количествен характер за наблюдение и оценка на основни компоненти на правния ред: дейност по създаване на правни норми от Народното събрание и от органите на изпълнителната власт; конституционен и съдебен контрол върху законите
и подзаконовите нормативни актове; вето на Президента, тълкувателна
дейност на върховните съдилища; транспониране и прилагане на европейското право; практика на Европейския съд по правата на човека.
Десетият брой на Юридически барометър продължава изследването
на състоянието и развитието на правния ред за периода юли – декември 2014 г. Той представя данни по наблюдаваните показатели, анализирани в сравнителен порядък спрямо предходните периоди.
Акцент в броя е поставен върху проблемите на борбата с корупцията в
МВР и органите на съдебната власт.
Специален гост на броя е проф. Пламен Панайотов – ръководител на
катедра „Наказателноправни науки“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на когото благодарим за
силната подкрепа и изразената позиция.
Даниел Вълчев
Ръководител на проекта
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Гост на броя

Пламен Панайотов
НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ СТАНДАРТИ
ЗА БОРБА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

1. Основната теза на настоящото изложение е, че българското
наказателно законодателство отговаря на наказателноправните
стандарти за борба срещу корупцията според международното право
и правото на ЕС. В редица случаи то даже ги надхвърля от гледна
точка на обхвата на приложимост на разпоредбите, посветени на
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различните видове корупционно поведение, и от гледна точка на
тежестта на предвидените за тях наказателноправни последици.
Обратната теза е изводима от Доклада на Комисията до ЕП и Съвета
относно напредъка на България по механизма за сътрудничество
и проверка, изготвен на 28.01.2015 г.1 В ключови негови части се
твърди следното:
- в т. 2.1. (Реформа на съдебната власт): „Работата по новия НК напредна, но все още няма консенсус по въпроса. Понастоящем изглежда намерението е да се следва двупистов подход, като първият етап е
бързото изменение на части от НК (и евентуално от НПК) по някои
по-неотложни въпроси, включително разпоредбите, свързани с
борбата срещу корупцията и организираната престъпност. На втори
етап и въз основа на обстойна оценка на въздействието и обществена
консултация ще бъде установено дали има нужда от нов Наказателен
кодекс”;
- в т. 2.2. (Корупция): Наред с това, че е важно структурните промени в ДАНС да не намалят ефективността на работата в тази област,
се казва – „Изглежда другият проблем се корени в недостатъците
на разпоредбите в НК за борба срещу корупцията и по-специално
„корупцията на високо равнище”, търговията с влияние и
разграничаването на активен и пасивен подкуп”;
- в т. 3 (Заключения и препоръки): Като основна задача пред
българската държава е обособено „Справянето с проблематичните
разпоредби в НК, които спешно се нуждаят от подобрение, за да се
засили борбата срещу корупцията и организираната престъпност”.
2. Наказателноправната уредба е диференцирана в зависимост от
това, дали е посветена на противодействието на корупцията в частния
сектор, от една страна, или е посветена на противодействието на
корупцията в публичния сектор, от друга страна.
В правото на ЕС тази диференциация е довела дори до използването
на различни по своята природа правни актове. Основният нормативен
1

52015DC0036.
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акт на ЕС в първото направление е Рамковото решение 2003/568/
ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година относно борбата с корупцията в
частния сектор, в сила от 31.07.2003 г., докато основните нормативни
актове на ЕС във второто направление са Конвенцията, съставена на
основание чл. К.3, § 2, б. „в” от ДЕС, за борба с корупцията, в която
участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни
лица на държавите членки на ЕС (по-долу само Конвенцията) и
Протоколът, съставен на основание чл. К.3 от ДЕС, към Конвенцията
за защита на финансовите интереси на Европейските общности2.
Държавите членки са длъжни да предприемат необходимите мерки за
съобразяване с посоченото рамково решение до 22.07.2005 г. Две
години след изтичане на този срок ЕК констатира в специален доклад
от 18.06.2007 г., че много от страните се намират на твърде ранен
етап от неговото транспониране3. Нещо повече, и в последвалия втори доклад от 06.06.2011 г. оценката на ЕК е, че въпреки известния
напредък транспонирането все още не е задоволително4.
Същевременно в т. 9 от мотивите на самото Рамково решение от
2003 г. изрично се напътват държавите членки, които все още не
са ратифицирали Конвенцията на ЕС за борба с корупцията от 1997
г., да предприемат необходимите мерки, за да направят това в найкратки срокове. Това означава, че шест години след съставянето
й, тази конвенция все още не може да прояви пълноценно своето
действие. Този извод не се променя по същество от факта, че на
основание нейния чл. 13, ал. 4 за част от държавите членки тя може
да породи действие, ако те са изразили изрично воля за това, и преди
останалите да са я ратифицирали.
Такъв подход на част от държавите членки, с оглед транспонирането на
Рамковото решение от 2003 г. и на ратифицирането и прилагането на
Конвенцията на ЕС за борба с корупцията от 1997 г. не кореспондира

2

Вж. съответно: ОВ L 192, 31.07.2003, с. 54-56; ОВ C 195, 25.06.1997, с. 2-11; ОВ C 313, 23.10.1996, с. 2-10.

Вж. Доклад на Комисията до Съвета въз основа на чл. 9 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22
юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор /52007DC0328/.
3

4
Вж. Доклад на Комисията до Съвета и ЕП въз основа на чл. 9 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета
от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор /52011DC0309/.
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с многократно заявяваната от всички позиция, че се придава
особено значение на борбата с корупцията, както в публичния, така
и в частния сектор, като се счита, че корупцията в тези два сектора,
поставя в опасност правовата държава, представлява нарушаване
на условията на конкуренция във връзка с покупката на стоки или на
търговски услуги и представлява пречка за нормалното развитие на
икономиката.
Нещо повече, с това разбиране ЕС формира общи позиции и участва активно в изготвянето и приемането на международноправната
уредба в областта на корупцията5. Това се отнася и до двата основни нормативни акта – Наказателната конвенция относно корупцията,
изготвена под егидата на Съвета на Европа, и Конвенцията на ООН
срещу корупцията6. Самият ЕС е страна по втората конвенция7. В цитираната т. 9 от мотивите на Рамковото решение от 2003 г. държавите
членки се напътват да ратифицират Конвенцията на Съвета на
Европа. И в двете конвенции се разглеждат въпроси, свързани с
криминализирането на корупцията, както в публичния, така и в
частния сектор. Това означава, че и ООН, и Съветът на Европа са
избрали в сравнение с ЕС един далеч по-издържан от юридическа и
по-ефективен от практическа гледна точка подход – общо разглеждане
на наказателноправните въпроси, свързани с корупцията, в един
нормативен акт8.

5
Вж. например Съвместната позиция 97/661/J от 6.10.1997 г., приета от Съвета на основание чл. К.3 от ДЕС
във връзка с преговорите в Съвета на Европа и в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР) относно борбата с корупцията /ОВ L 279, 13.10.1997 г., с. 1-2/.
6
България е страна и по двете конвенции. Те са ратифицирани по съответния ред, в сила са спрямо нея съответно от: 1 юли 2002 г. и 20 октомври 2006 г. и са обнародвани. И двете са част от вътрешното ни право на
основание чл. 5, ал. 4 от Конституцията.
7
Вж. Решение на Съвета от 25 септември 2008 година за сключване от името на Европейската общност на
Конвенцията на ООН срещу корупцията /ОВ L 287, 29.10.2008, с.1-110/.
8
Този извод не се разколебава от обхвата на уредбата по още един международен правен акт, по който България е страна – Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за борба
с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки. И тази конвенция е част от
вътрешното ни право на основание чл. 5, ал. 4 от Конституцията, тъй като е ратифицирана по съответния ред, в
сила е спрямо нашата държава от 15.02.1999 г. и е обнародвана. Същата обаче е със специализиран характер
и предметът й е ограничен само до активния подкуп на чужди длъжностни лица при извършването на международна търговска дейност.
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3. Кои са наказателноправните стандарти за определяне на
различните варианти на корупционно поведение? Прегледът им води
до извод, че те не се различават съществено в зависимост от това
дали са регламентирани в посочените източници на международното
право, или в тези на правото на ЕС. Ето защо те няма да бъдат
излагани отделно. Акцентът от тук насетне ще е върху правото на
ЕС поради спецификата на принципите на неговото прилагане –
непосредствена приложимост, директен ефект, предимство пред
вътрешното право. А посочените международни нормативни актове
отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 4 от Конституцията и са част
от вътрешното право на страната.
От една страна, държавите членки се задължават съобразно чл. 2,
§ 1 от Рамковото решение от 2003 г. да третират като активна и
пасивна корупция в частния сектор и обявят за престъпления по
националното законодателство следните умишлени деяния, когато са
извършени при осъществяване на стопанска дейност:
а/ обещаване, предлагане или даване, пряко или чрез посредник на
каквато и да е недължима облага на лице, което в каквото и да е качество ръководи или работи в ЮЛ от частния сектор, за него или за
трето лице, за да извърши или да се въздържи от дадено действие в
нарушение на неговите задължения (активна корупция); и
б/ поискване или получаване, пряко или чрез посредник от лице,
което в каквото и да е качество ръководи или работи в юридическо
лице от частния сектор, на каквато и да е недължима облага, за него
или за трето лице или приемане на обещание за такава облага, за
да извърши или да се въздържи от дадено действие в нарушение на
неговите задължения /пасивна корупция/.
Специално следва да се обърне внимание, че на основание чл. 2,
§ 2 и § 3 от разглежданото Рамково решение предписаният наказателноправен режим за противодействие на корупцията в частния
сектор се характеризира с една забрана и с една възможност за ограничаване на приложното му поле. Забраната се изразява в това, че
режимът не търпи ограничения и се прилага при осъществяване на
стопанска дейност, не само от субекти със стопанска, но и от субекти
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с нестопанска цел. Възможността пък да се ограничи приложното му
поле предполага наказателноправният режим да се отнася само до
случаите, когато съответното поведение води или би могло да доведе
до нарушаване на условията на конкуренция във връзка с купуването
на стоки или на търговски услуги.
От друга страна, държавите членки се задължават съобразно чл. 2 и
чл. 3 от Конвенцията да третират като пасивна и активна корупция
в публичния сектор и обявят за престъпления по националното
законодателство следните умишлени деяния:
а/ пасивна корупция – длъжностно лице, което пряко или опосредено
поиска или получи каквато и да е недължима облага, за него или за
трето лице, или приеме обещание за такава облага, за да действа или
да бездейства в съгласие с неговите задължения или при упражняване
на неговите функции в нарушение на служебните му задължения;
б/ активна корупция – който обещае или даде, пряко или опосредено,
каквато и да е недължима облага, на длъжностно лице, за него или
чрез него за трето лице, за да действа или да бездейства в съгласие
с неговите задължения или при упражняване на неговите функции в
нарушение на служебните му задължения.
Очевидно във връзка с корупцията в публичния сектор от ключово значение е обемът и съдържанието, които се влагат в понятието
длъжностно лице. Според чл. 1 от Конвенцията това понятие обхваща, както общностните, така и националните длъжностни лица, включително и тези на друга държава членка. По-нататък, при изясняване
на съдържанието пък на тези две понятия, принципът е, че то се
определя съответно според правото на ЕС и според националното
право на държавите членки. Прави се и едно съществено уточнение
за случаите, когато се осъществява производство от дадена държава
членка за престъпление, в което е участвало длъжностно лице от друга
държава членка. Тогава първата държава членка следва да прилага
дефиницията за „национално длъжностно лице”, доколкото тя е в
съзвучие с неговото вътрешно право.
Интерес при наказателноправната уредба на корупцията в публичния
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сектор представлява и така наречената асимилация (възприемане,
приспособяване) съгласно чл. 4 от Конвенцията. Според тази
разпоредба всяка държава членка предприема необходимите мерки
за да гарантира, че по националното й наказателно право съставите
на корупционните престъпления, които се осъществяват от или спрямо
министри от нейното правителство, избрани членове на националния й
парламент, членове на върховните й съдилища или членове на сметната
й палата при изпълнение на техните задачи, ще важат по същия начин
и в случаите, при които корупционните престъпления са осъществени
от или спрямо членове на ЕК, на ЕП, на Съда или на Сметната палата
на ЕО при изпълнение на техните задачи. Това правило не важи само
по отношение на онези разпоредби от националното законодателство,
по силата на които министрите в дадена държава членка са отговорни
за своите действия или бездействия на основание тяхната особена
политическа позиция. Но за да породи действие това изключение
съответната държава членка трябва да осигури, наказателноправните
разпоредби, с които транспонира чл. 2 и чл. 3 от Конвенцията, да се
прилагат и спрямо членовете на ЕК. Всъщност при така наречената
асимилация сме изправени пред може би най-специфичната форма на
хармонизация на действащото на територията на Съюза наказателно
право. Може да се каже, че това е най-слабата степен на хармонизация
на националните наказателноправни системи на държавите членки
– хармонизация чрез тяхното съвместяване. Докато при хармонизацията чрез сближаване и хармонизацията чрез унифициране, ЕС
създава съответно минимален или цялостен общ стандарт за наказателноправната уредба в дадена област, тук той се отказва въобще от установяването на общ стандарт. Изправени сме пред своеобразно придаване на европейско измерение на всяко правило от националните
наказателноправни системи на страните-членки, което е относимо към
тази област. В конкретния случай Конвенцията гарантира само едно
– че корупционните престъпления, осъществени от и спрямо отговорните длъжностни лица на ЕС, ще се наказват във всяка държава членка
според стандарта, който тя има за наказване на нейните отговорни
длъжностни лица. Това, разбира се, не може да гарантира еднакъв или
даже сходен режим за наказване на отговорните длъжностни лица на
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ЕС. Такива последици определено не могат да се считат за приемливи
от гледна точка на наказателното право. Въпросът тогава е, защо ЕС
използва и този вид хармонизация. Струва ми се, не само защото
Съюзът все още не е оправомощен да провежда цялостно наказателно
производство. Наред с това от значение е и затвърдилото се през
период от няколко десетилетия разбиране, че ЕС следва да съблюдава
националните традиции на държавите членки, и то най-вече в областта
на наказателното право.
Когато обобщено се оценява представеният наказателноправен режим следва да имаме предвид две съществени различия, които се
открояват при уредбата на корупцията в частния сектор в сравнение
с уредбата на корупцията в публичния сектор. Едното различие е
свързано със спецификата на субекта при пасивната корупция. Само
когато тя се осъществява в публичния сектор, е налице задължително
изискване към субекта да бъде длъжностно лице – общностно (а
понастоящем на Съюза) или национално според законодателството на
държавите членки. Второто различие е свързано с характеристиката
на поведението. Само при корупцията в частния сектор е налице
изискване то да е свързано с нарушаване на служебните задължения
от лицето при осъществяване на съответната стопанска дейност.
Независимо от това, дали става дума за очертаване на пасивния или
на активния й вариант.
4. Каква е санкционната политика на ЕС в областта на корупционните
престъпления. След като стандартите на ЕС за очертаването им
в закона се различават в зависимост от това, дали става дума за
корупция в частния или публичния сектор, нормално е това да
обуслови и диференциран режим за тяхното наказване. От една
страна, две са основните предписания към страните-членки за наказване на корупционните престъпления в частния сектор. Първо, предвиденото за тях наказание да е лишаване от свобода най-малко от
една до три години. Второ, наред с това, следва да се гарантира, че
извършилите корупционни престъпления при осъществяване на
стопанска дейност, ще бъдат лишени временно от правото да я
упражняват, ако установените факти дават основание да се направи
заключение, че съществува явна опасност лицето да злоупотреби със
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служебното си положение чрез активна или пасивна корупция. Това
правило следва да се прилага поне спрямо лицата, заемали ръководни длъжности в предприятие, извършващо съответната стопанска
дейност. Достатъчно общата формулировка на чл. 4, § 3 от разглежданото Рамково решение, позволява този втори ангажимент да се изпълни било с мерки от наказателен, било с мерки от административен
характер. Когато мерките са от наказателен характер, то най-подходящо е това да стане чрез кумулативно формулирана санкция, която
наред с наказанието лишаване от свобода, да включи и лишаване от
право да се упражнява определена професия или дейност или лишаване от право да се заема определена длъжност. От друга страна, пак
две са основните предписания към страните-членки за наказване на
корупционните престъпления в публичния сектор, но различни от тези
в частния сектор. Първо, поне в тежките случаи предвиденото за
тях наказание да е лишаване от свобода, което може да доведе до
екстрадиция9. Второ, да криминализират поведението на отговорните длъжностни лица в предприятие, допуснали подчинено на тях лице
да осъществи корупция, която има за предмет неследваща се облага
за това предприятие. В случая става дума за специална хипотеза на
допустителство.
Сравнителният анализ между режимите за наказване на корупцията в
частния и публичния сектор води до извод за поне две неприемливи
от наказателноправна гледна точка решения на ЕС. Задължителният
минимален стандарт за предвиждане на наказание лишаване от
свобода поне за една година е ограничен при корупцията в публичния
сектор до тежките случаи. Освен това при корупция в публичния сектор,
за разлика от тази в частния сектор, не се предписва осъществилите
корупционни престъпления да бъдат лишени временно от правото да
упражняват определена дейност или да заемат дадена длъжност, ако
установените факти дават основание да се направи заключение, че
съществува явна опасност лицето да злоупотреби със служебното си
9
Вж. чл. 2, § 1 от Рамковото решение на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за
арест и процедурите за предаване между държавите членки, според който условие за предаване /екстрадиция/
е извършеното деяние да е наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от дванадесет месеца, а в случай,
че то е наказано – наложеното наказание да е не по-малко от четири месеца /ОВ L 190, 18.07.2002, с.1-20/.
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положение чрез активна или пасивна корупция.
5. За пълнота следва да се отбележи, че режимът на ЕС за
противодействие на корупцията е диференциран и на основание на
Протокола към Конвенцията за защита на финансовите интереси
на Европейските общности. Тази диференциация се отнася само
до режима на корупцията в публичния сектор. За отбелязване е, че
съставянето на Протокола предхожда съставянето на Конвенцията
за борба с корупцията. Ето защо, още в мотивите към нея Съветът
обръща изрично внимание, че за да се подобри юридическото
взаимодействие между държавите членки трябва да се излезе извън
предмета на регулиране на Протокола и да се създаде конвенция,
която цялостно третира въпросите, свързани с борбата срещу
корупцията, в която участват длъжностни лица на Общностите или на
държавите членки. По-конкретно, кои са все пак различията между
Протокола и Конвенцията. Първо, описанието на поведението, в което
се изразява пасивната и активната корупция в двата акта откроява
само една особеност. В Протокола от обективна страна е формулиран
допълнителен съществен признак – деянията да увреждат или да могат
да доведат до увреждане финансовите интереси на Европейските
Общности (на ЕС). И второ, предписаният обхват на асимилацията по
Протокола е по-широк. За разлика от Конвенцията той не е ограничен до разпоредбите, регламентиращи поведението на най-висшите
представители на властта в ЕС и в страните-членки. На основание чл.
4, ал. 1 от Протокола тя се разпростира върху разпоредбите, третиращи поведението на всяко длъжностно лице по съответното национално законодателство. Тези разпоредби следва да важат и за поведение, осъществено от което и да е длъжностно лице на ЕС.
6. Въз основа на изложеното могат да бъдат направени следните
изводи:
Най-напред, България без съмнение е съобразила обособените
наказателноправни стандарти. Относно активната и пасивната
корупция в частния сектор – чрез разпоредбите на чл. 225в от НК.
А относно пасивната и активната корупция в публичния сектор –
чрез разпоредбите на 301 – 307а от НК. Същевременно български-
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ят НК съдържа разпоредби, регламентиращи форми на корупционно
поведение, излизащи и извън обхвата на обособените в разгледаните
източници на международното право и на правото на ЕС стандарти.
Например тези по чл. 224, чл. 225б, чл. 283, чл. 307в – ч л. 307г и др.
По-нататък може да се каже и нещо повече – България е извървяла
към момента по-значим път както в сравнение с ЕС, така и в сравнение с редица държави-членки, в разискваната област. От една
страна, международната наказателноправна уредба /Наказателната
конвенция относно корупцията на Съвета на Европа, Конвенцията на
ООН срещу корупцията, Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки/
е вече част от вътрешното й право. При това Наказателната конвенция относно корупцията е в сила за България, не само преди тя да стане член на ЕС, но и преди влизане в сила на Рамковото решение от
2003 г., с което ЕС постановява, че държавите членки ще трябва да я
ратифицират. От друга страна, по българския НК не само са изпълнени
основните стандарти на ЕС в разглежданата област10. Режимът е поразгърнат и юридически по-обоснован. Разбира се, това не означава,
че българската уредба не се нуждае въобще от усъвършенстване, но би
било добре то да се осъществи успоредно със засилена инициатива и
участие от страна на България при изготвянето и приемането на новото
законодателство на ЕС11.
Накрая следва да се подчертае, че ефективността на борбата срещу
корупцията не следва да се обвързва преди всичко с непрекъснати
изменения и допълнения на наказателното законодателство, пък били
те и такива, които водят до неговото подобряване. Дори стриктното и
еднакво прилагане на това законодателство, макар и да е важно, не е
панацеята за решаването на този проблем. С други думи наказателната

10
Това е намерило отражение и в цитирания по-горе Доклад на Комисията до Съвета и ЕП въз основа на чл. 9 от
Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор.

Съгласно Декларация по чл. 10 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби /т. 50 от част А на Декларации, приложени към Заключителния акт на Междуправителствената конференция, която прие Договора от
Лисабон, подписан на 13.12.2007 г.; съобразени с корекциите от Протокола за поправка от 27.11.2009 г./
препоръчителният срок за това е пет години от влизането в сила на Договора от Лисабон. Този срок изтече на
1 декември 2014 година.

11
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репресия сама по себе си не е достатъчна, за да се води ефективна
борба с корупцията. Основният инструмент за противодействие на
корупцията са превантивните мерки и действия12. А стратегическият – промяната в начина на мислене на мнозинството от гражданите. Промяна, необходимостта от която е намерила, струва ми се,
сполучлив израз в заглавието на една от многото резолюции на ЕП,
а именно: „Преодоляване на различията между законодателството в
областта на борбата срещу корупцията и действителността”!13

12
Вж. Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност,
приета с Решение на МС от 18.11.2009 г. Вж. и Доклад на ЕС от 3 февруари 2014 г. за борбата с корупцията
/52014DC0038/.
13
Вж. Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2011 г. относно усилията на ЕС за борба с корупцията /OB C 51E, 22.02.2013, 121-125/.
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I. законодателна
дейност

П

рез периода юли – декември 2014 г. в Държавен вестник са обнародвани 41 закона (табл. 1) или средно между 6 и 7 закона
месечно. Тези 41 закона са, както следва: 4 нови, 17 закона за
изменение и допълнение (ЗИД) и 20 ратификации. В сравнение с предходния 6-месечен период (януари – юни 2014 г.) Народното събрание
е приело само с 9 закона по-малко, но през предходния период законите за изменение и допълнение са два пъти повече. Спрямо същия
период на предходната година (юли – декември 2013 г.) приетите закони са с 22 по-малко. Това е най-малкият брой приети закони през второто полугодие на съответната година от началото на изследването и е
отклонение от тенденцията законодателната активност на Народното
събрание обикновено да бъде по-интензивна през второто шестмесечие, когато се приемат данъчните и бюджетните закони.

Таблица 1

ПРИЕТИ ЗАКОНИ
Период

Общо

Нови

ЗИД

Ратификации

януари - юни 2010 г.

71

6

43

22

юли - декември 2010 г.

103

7

68

28

януари - юни 2011 г.

88

9

55

24

юли - декември 2011 г.

68

5

47

16

януари - юни 2012 г.

50

9

25

16

юли - декември 2012 г.

84

5

59

20

януари - юни 2013 г.

36

3

19

14

юли - декември 2013 г.

63

3

44

16

януари – юни 2014 г.

48

5

34

9

юли - декември 2014 г.

41

4

17

20

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg
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На годишна база през 2014 г. Народното събрание е приело 89 закона
или с 10 по-малко спрямо 2013 г. и с 85 по-малко спрямо 2010 г. Това
е най-малкият брой закони за последните пет години (фиг. 1). Регистрира се отчетлива тенденция за намаляване на броя на законодателните
актове на Народното събрание. Възможно обяснение на по-ниската законодателна активност може да се търси във факта, че през последните
2 години два пъти се проведоха предсрочни парламентарни избори.
Това не само обективно скъсява изследваните периоди, но и нарушава ритъма на парламентарната дейност.

Фигура 1

2014

89
51
29
9

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg
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Намаляващият брой закони се отразява и при отчитане на средния
брой закони, приети в рамките на един 6-месечен период. На основата на събраните данни за десет 6-месечни периода този брой възлиза
на 65 (предишният анализ констатира, че този брой е 67 закона, а към
края на 2012 г. той е бил 77 закона на 6-месечие).
По отношение на изследването на средния брой приети закони на
шестмесечие в рамките на съответната легислатура трудно може да
се изведат съпоставими данни поради твърде различната продължителност на мандатите. Докато 39-то и 40-то Народно събрание изкарват
пълен 4-годишен мандат, то мандатът на 41-то Народно събрание беше
прекратен предсрочно на четвъртата година, а 42-то Народно събрание продължи дейността си малко повече от една година. Ако все пак
се направи такъв анализ, той би показал следните стойности: средният
брой закони, приети за 6-месечие по време на мандата на 42-то Народно събрание е около 55 и е по-малък както спрямо средния брой
на приетите за полугодие закони в 41-то Народно събрание (69), така
и спрямо данните по този показател за 40-то НС (90) и 39-то НС (79).
Данните за 43-то Народно събрание на практика съвпадат с тези за
изследвания 6-месечен период.
1.2. От четирите нови закона, приети през настоящия период, три уреждат
бюджетните правила за 2015 г. и като такива тяхното приемане не е въпрос
на автономна законодателна преценка, а следва от срочния характер на
бюджетните отношения – Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г., Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване
за 2015 г. и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса
за 2015 г. Четвъртият – Законът за защита на растенията, урежда по нов начин обществени отношения, които и преди с имали законодателна уредба,
но тя вече не отговаря на новите реалности и изисквания и не би могла да
бъде осъвременена чрез закон за изменение и допълнение.
За десетте анализирани 6-месечни периода са приети общо 56 нови
закона. От тях едва около 1/3 са свързани с членството на България в
Европейския съюз. От приетите и обнародвани през настоящия период нови закони Законът за защита на растенията и в по-малка степен
Законът за държавния бюджет на Република България за 2015 г. са
свързани с актове на Европейския съюз, с които България като държава членка трябва да се съобрази.
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1.3. Вече беше отбелязано, че през периода юли – декември 2014 г.
Народното събрание е приело 17 ЗИД (табл. 2). Тези 17 ЗИД реално изменят и допълват 16 закона, тъй като през това шестмесечие Законът за
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. е изменен и допълнен с 2 ЗИД. Наличието на добро законодателно планиране
е важно условие и индикатор за качеството на законодателната дейност.
Тепърва предстои да се проследи дали 43-то Народно събрание ще успее да се разграничи от порочната практика да се правят многократни
промени в едни и същи закони през малки интервали от време, съпътствала дейността на предходните народни събрания. От изложените в
настоящия анализ данни все още не могат да се правят по-сериозни
изводи, тъй като настоящият 6-месечен период освен обичайната парламентарна ваканция включи и едномесечната предизборна кампания,
както и времето за конституиране на органите на Народното събрание
и за избиране на новия Министерски съвет (изборите за 43-то Народно
събрание бяха проведени на 5 октомври, първото заседание на новия
парламент беше проведено на 27 октомври, Министерският съвет беше
избран едва на 7 ноември). И това до голяма степен обяснява по-слабата законодателна активност през това шестмесечие.
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Таблица 2

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

Общ брой
изменени и
допълнени
закони

69

108

25

231

296

22

38

158

210

2

19

27

101

146

25

0

16

13

138

163

юли - декември 2012 г.

52

6

30

35

141

193

януари - юни 2013 г.

19

0

14

12

163

182

юли - декември 2013 г.

38

5

26

26

193

231

януари – юни 2014 г.

34

0

17

23

101

135

юли - декември 2014 г.

16

1

9

7

54

70

Период

Бр. закони,
изменени с
приетите ЗИД

Бр. закони,
изменени
с повече от
1 ЗИД

Бр. закони,
изменени
повече от
веднъж

януари - юни 2010 г.

39

4

13

юли - декември 2010 г.

65

3

40

януари - юни 2011 г.

52

3

юли - декември 2011 г.

45

януари - юни 2012 г.

Бр. закони,
изменени
и през
предходния
период

Източник: Сиела

1.4. Леко увеличение се наблюдва в относителния брой на законите,
изменени повече от веднъж в рамките на периода (както със ЗИД, така
и с преходни и заключителни разпоредби на други закони) – 9 от 16
закона или около 56 % (табл. 2). За сравнение през предходния период
(януари – юни 2014 г.)този брой е бил 50 % (17 от 34 закона). Спрямо
периода юли – декември 2013 г. (68 %) и особено периода януари
– юни 2013 г. (74 %) относителният брой на законите, изменяни и допълвани повече от веднъж в рамките на 6 месеца, остава по-нисък, но
значително по-висок в сравнение с данните по този показател за 2010
и 2011 г. – между 30 и 40 %. Дори „най-оптимистичните“ стойности
показват, че у нас всеки трети закон се променя повече от веднъж на
шестмесечие.
За периода юли – декември 2013 г. лидери по брой изменения в рамките на едно шестмесечие са Законът за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. – с 4 изменения и допълнения и Законът за висшето
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образование, Законът за професионалното образование и обучение и
Законът за автомобилните превози – с по 3 изменения и допълнения.
1.5. Броят на законите, изменени и допълнени и през предходния 6-месечен период, регистрира намаление – 7 от 16 закона, или около 44
% (табл. 2). По този показател данните за всички останали изследвани
периоди са съизмерими и варират между 60 и 70 % от законите (изключение прави само периода януари – юни 2012 г., когато е отчетено
слабо подобрение по този показател – 52 %). При събиране на броя
изменения и допълнения през последните два 6-месечни периода (юли
– декември 2014 г. и януари – юни 2014 г.) се открояват следните поярки примери: Законът за автомобилните превози и Законът за устройство на територията – 4 пъти, а Законът за държавната собственост и
Законът за данък върху добавената стойност – 3 пъти за една година.
Не би могъл да се подмине фактът, че за първи път отсъства безапелационният национален рекордьор по брой изменения – Кодексът за
социално осигуряване. Той е изменен веднъж и през настоящия период, но с преходните и заключителните разпоредби на друг закон, поради което не е включен в анализа. Нещо повече, освен изменението
през декември 2014 г., в закона са в сила нови промени от февруари 2015 г., по него има 3 висящи законопроекта, внесени от народни представители, а се очаква и законопроектът, който да преуреди
въведената със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. възможност за еднократно прехвърляне на средствата от индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд към
фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване. Със своите
6 изменения и допълнения през 2014 г. (само през периода януари
– юни 2014 г. законът е изменен и допълнен 5 пъти), 8 изменения и
допълнения през 2013 г., 10 изменения и допълнения през 2012 г., 4
изменения и допълнения през 2011 г. и 10 изменения и допълнения
през 2010 г. той безспорно се нарежда на челно място сред най-често
променяните закони.
1.6. С преходните и заключителни разпоредби на приетите 4 нови закона и 17 ЗИД се предвиждат изменения и допълнения в 54 други закона
(табл. 2). Заедно с 16-те закона, които ЗИД пряко изменят и допълват,
общият брой на изменените и допълнени закони през периода юли –
декември 2014 г. възлиза на 70 или почти два пъти по-малко спрямо
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първото полугодие на 2014 г. Но и приетите нови закони и ЗИД през
настоящото шестмесечие са близо два пъти по-малко от предходното
Така 1 закон, приет в рамките на настоящия период, изменя и допълва
средно между 3 и 4 други закона, както и през предходното шестмесечие. По този показател данните за настоящото шестмесечие се вместват в средните стойности за всички анализирани периоди, а именно
всеки закон да изменя и допълва средно между 3 и 5 други закона
(изключение прави периодът януари – юни 2013 г., когато заради обнародвания тогава Закон за публичните финанси, който с преходните и
заключителните си разпоредби измени и допълни 100 други закона, 1
закон изменяше и допълваше средно между 7 и 8 закона).
1.7. От влизането им в сила законите, предмет на настоящото изследване, са изменяни и допълвани общо 370 пъти или средно между 18
и 19 пъти всеки при средна продължителност на действието им около
15 години (табл. 3). По този показател се наблюдава намаление спрямо
предходните пет 6-месечни периода (януари – юни 2014 г. – средно по
27 пъти всеки при средна продължителност на действието им 11 години;
юли – декември 2013 г. – средно по 27 пъти всеки при средна продължителност на действието им 13 години; януари – юни 2013 г. – средно по
25 пъти всеки при средна продължителност на действието им 10 години;
юли – декември 2012 г. – по 25 пъти всеки при средна продължителност
на действието им 13 г. и януари – юни 2012 г. – по 26 пъти всеки при
средна продължителност на действието им около 11 години). Данните
се връщат към стойностите, регистрирани през 2010 и 2011 г., когато
законите са изменяни и допълвани средно между 17 и 20 пъти.
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Таблица 3

ТЕМПОВЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Период

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

януари - юни 2010 г.

777

565

2,4

19,9

23

34

26

юли - декември 2010 г.

1237

900

2,6

19,0

43

60

41

януари - юни 2011 г.

1035

757

2,1

16,5

22

47

42

юли - декември 2011 г.

944

691

1,2

20,9

26

41

29

януари - юни 2012 г.

648

482

2,1

25,9

8

24

20

юли - декември 2012 г.

1325

1014

2,1

25,4

33

51

39

януари - юни 2013 г.

476

387

2,3

25,1

16

17

15

юли - декември 2013 г.

1052

823

2,2

27,1

21

35

29

януари – юни 2014 г.

918

736

2,2

27

17

32

26

юли - декември 2014 г.

16

1

9

7

54

70

Източник: Сиела

1.8. През периода юли – декември 2014 г. средногодишният брой изменения и допълнения на закон е 2,1. Стойностите по този показател
не се движат в динамични граници. С изключение на инцидентното
намаление, отчетено през юли – декември 2011 г. (1,2 изменения и
допълнения на закон за една година), и пика по този показател, отчетен
през периода юли – декември 2010 г. (2.6 изменения и допълнения на
закон за една година), през останалите шестмесечия данните са относително съизмерими – най-често около 2,1 и 2,2.
1.9. За пореден път категорично се потвърждава наблюдението за засилените темпове на изменение на законодателството след 2005 г. От
всички 370 изменения и допълнения 291 или отново близо 80 % са
направени именно в този период. За всички изследвани 6-месечни периоди процентът на измененията в законодателството след 2005 г. е
трайно над 70 %.
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За особено интензивната законодателна намеса след 2005 години
свидетелства и фактът, че 75 % от изследваните закони (12 от 16) са
изменяни и допълвани повече от 10 пъти от 2005 г. досега. За всички
изследвани периоди броят на законите, изменени и допълнени 10 и
повече пъти след 2005 г., е трайно над 60 %, като през последните пет
последователни 6-месечни периода той е трайно 75 и дори над 75 %.
1.10. През разглеждания период 15 от 16-те закона, променени със
ЗИД, са изменяни и допълвани повече от веднъж годишно или около 94
%. Данните по този показател, натрупани за десет последователни периоди, показват, че законите в България рядко се изменят и допълват
само веднъж годишно.
1.11. По отношение на броя на законите, изменени и допълнени още
през първата година след обнародването им през настоящото шестмесечие отново се наблюдава подобрение – 6 от законите или 38 %. За
сравнение през предходния период техният дял е 50 %, през периода
юли – декември 2013 г. – 55 %, а през януари – юни 2013 г. – 84 % от
изследваните закони.
1.12. През настоящия период отново може да се посочат примери за
закони, които са изменени още преди да влязат в сила. За пореден път
трябва да бъде споменат Законът за данък върху добавената стойност,
който има 3 изменения и допълнения, преди да влезе в сила. Пример
за тази практика е и Законът за защита на потребителите, изменен и
допълнен веднъж, преди да влезе в сила. Не са редки случаите, когато законите се изменят и допълват непосредствено след като влязат в
сила. Така например Законът за защита на потребителите има едно
изменение и допълнение, преди да влезе в сила, но е променен още
два пъти в месеца на влизането си в сила. Измененията и допълненията в законите, преди те да влязат в сила, както и тези, направени
непосредствено след влизането им в сила, най-често служат за коригиране на лоша законодателна техника, недомисленост на законодателните решения или отлагане на влизането в сила заради недостатъчна
обезпеченост на съответния закон или несъздаден капацитет за неговото прилагане. Изменението на закона преди влизането му в сила
не може да бъде насърчавано, но би могло да бъде оправдано с оглед
предотвратяване на по-сериозни вреди от евентуалното му прилагане.
Многократната промяна в закона, преди той да влезе в сила, трудно би
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могла да намери обяснение, а още по-малко оправдание с относително разумни аргументи.
1.13. Както беше посочено в т. 1.8, средногодишният брой изменения и
допълнения на един закон през разглеждания период е 2,1 и той е съизмерим със средните стойности, установени през всички изследвани периоди. И през настоящия 6-месечен период обаче има примери за закони
със значително по-висок средногодишен темп на изменение (фиг. 2).

Фигура 2

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

Закон за устройство на територията

4.8
4.0

Закон за държавния бюджет
на Република Българиа за 2014 г.
Закон за данък върху добавената стойност

3.6

Закон за защита на потребителите
Закон за държавната собственост

2.8
2.5

Източник: Сиела

На челна позиция през настоящия период се нарежда Законът за устройство на територията с около 5 изменения и допълнения годишно.
Сред първите 5 закона с най-висок средногодишен темп на изменение
са и Законът за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
с 4 изменения и допълнения годишно, както и Законът за данък върху
добавената стойност с коефициент 3,6.
Не може да бъде подминат без коментар фактът, че един от най-често
променяните през периода закони е именно годишният закон за дър27

жавния бюджет. Законът за държавния бюджет е един от най-важните
закони, които Народното събрание приема всяка година, защото той
облича в цифри и обезпечава държавната политика в отделните публични системи. От това какъв бюджет предлага Министерският съвет, биха
могли да се правят изводи за приоритетите на държавното управление,
за това дали в отделните сектори на политиката биха могли да се случат
реформи и дали заявените политически намерения ще бъдат реализирани. Подкрепата на годишния закон за държавния бюджет е своеобразен
вот на доверие към политиката на правителството. Неслучайно в някои
конституционни модели отхвърлянето на закона за бюджета от парламента води и до оставка на кабинета. Вярно е, че законът за бюджета
до голяма степен се основава на прогнози и очаквания за размера на
приходите и разходите за следващата година, но четирикратната му промяна в хода на изпълнението, особено ако това се отнася до приходната
и разходната му част, трудно би могла да намери разумно обяснение.
Тази практика говори или за недобро планиране на публичните разходи и за надценяване на изпълнението на приходите, или за съзнателно
предлагане на по-оптимистична картина за развитието на държавата,
което е особено изкушаващо в предизборна година.
1.14. Сред законите с най-малък средногодишен брой изменения и допълнения от разглежданите през периода са Законът за собствеността
(0,5), Законът за военноинвалидите и военнопострадалите (0,7), Законът за специалните разузнавателни средства (1,3), Законът за професионалното образование и обучение (1,4) и Законът за физическото
възпитание и спорта (1,6) (фиг. 3).
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Фигура 3

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

Закон за собствеността
Закон за военноинвалидите
и военнопострадалите
Закон за специалните
разунавателни средства
Закон за професионалното
образование и обучение

0.5
0.7
1.3
1.4

Закон за физическото
възпитание и спорта

1.6

Източник: Сиела

Прави впечатление, че дори сред законите с най-нисък средногодишен
темп на изменение три се изменят и допълват повече от веднъж годишно.
1.15. Анализът на данните относно отклоненията от общото правило
за влизане в сила на законите (3 дни след обнародването на закона в
Държавен вестник) показва, че близо 43 % от приетите закони (9 от 21
нови закони и ЗИД) предвиждат всички или отделни техни разпоредби
да влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник. Въпреки регистрираното подобрение по този показател през последните
два 6-месечни периода, през настоящото шестмесечие отново е налице увеличение. Истината е, че дори когато се говори за подобрение,
това е доста условно, защото стойности, показващи, че ¼ или 1/3 от
законите влизат в сила от деня на обнародването им, а не само три дни
по-късно, както изисква конституционното правило, едва ли е особен
повод за похвала. Срокът между обнародването и влизането на закона
в сила (vacatio legis) има много ясен смисъл. Конституцията е допуснала със закон да се предвиди отклонение от общото правило, но тази делегация следва да включва преди всичко възможността за удължаване
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на vacatio legis. Едва ли волята на конституционния законодател е била
тя да се разбира на практика като отмяна на този срок.
През настоящия период 3 закона предвиждат отделни техни разпоредби да влязат в сила с обратно действие. Това са Законът за държавния
бюджет на Република България за 2015 г. (ДВ, бр. 107 от 24.12.2014
г.), Законът за изменение и допълнение на Закона за автомобилните
превози (ДВ, бр. 60 от 22.07.2014 г.) и Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 105 от
19.12.2014 г.).
Седем от приетите през втората половина на 2014 г. закони предвиждат по-дълъг от 3-дневния срок за влизане в сила. Два от тях обаче,
независимо че уреждат по-дълъг vаcatio legis, предвиждат отделни
разпоредби да влязат в сила от деня на обнародването или с обратно
действие.
1.16. Средният престой на законопроектите в Народното събрание,
включващ периода от внасянето им до окончателното им приемане
на второ четене, през настоящия период е около 60 дни. Този период
е значително по-кратък от средния за останалите изследвани периоди
(между 80 и 130 дни). Най-краткият среден период на разглеждане и
приемане на законопроектите от Народното събрание в рамките на
10-те изследвани периода е отчетен през юли – декември 2013 г. – 49
дни. Причина за по-краткия среден престой на законопроектите отново
е отсъствието на „престояли” законопроекти поради приключване на
мандата на 42-то Народно събрание и началото на мандата на 43-то
Народно събрание.
Най-бързо приетият законопроект през настоящия период е Законът
за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства
– само 6 дни след постъпването му в Народното събрание. С изключителна скорост са приети и Законът за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите и Законът за изменение и допълнение на
Закона за устройство на територията (за 7 дни след внасянето), както
и Законът за изменение на Закона за висшето образование (за 9 дни
след внасянето). Обяснение за бързото приемане на тези закони през
настоящия период може да се търси в малкия брой или редакционния
характер на измененията.
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1.17. По 3 от законите, обект на настоящия анализ, има висящи в Народното събрание законопроекти. Всички те са внесени след края на
изследвания период. Причината за по-малкия брой висящи законопроекти е, че в него не са включени законопроектите, внесени и все още
неприети към края на мандата на 42-то Народно събрание.
1.18. Данните за вносителите на законопроектите, превърнали се в
закони през изследвания период, показват отново връщане на Министерския съвет като основен вносител на приетите от Народното събрание закони. През периода юли – декември 2014 г. Министерският
съвет е внесъл 13, а народните представители 8 от анализираните закони. През последните два изследвани периода, в рамките на 42-то
Народно събрание, се наблюдаваше разместване на тежестта между
двата основни вносителя на законопроекти. За всички останали периоди основен вносител на законопроектите е Министерският съвет,
който е внесъл между 70 и 80 % от всички приети законопроекти.
1.19. 6 от законите, включени в настоящото изследване (4 нови и 17
закони, изменени със ЗИД), или близо 30 % са били обект на контрол
за конституционност от тяхното приемане досега. По тези 6 закона Конституционният съд се е произнесъл с 12 решения, от които 6 съдържат
цялостно или частично уважаване на исканията, а 6 решения отхвърлят
искането като неоснователно. Разпоредби на 4 от законите (около 20
% от изследваните закони) са обявявани за противоконституционни.
По тези показатели стойностите са съпоставими с тези от предходните
периоди, когато средно около 35 % от законите са били обект на конституционен контрол и разпоредби на около 20-25 % от изследваните
закони са обявявани за противоконституционни.
3 от разглежданите закони са били обект на конституционен контрол
повече от веднъж. Това са Законът за данък върху добавената стойност
с 4 решения на Конституционния съд и Законът за физическото възпитание и спорта с 2 решения. И трите закона с повече от едно решения
на Конституционния съд са и сред законите, чиито разпоредби са били
обявявани за противоконституционни.
1.20. Законите, предмет на настоящия анализ, предвиждат общо 180
различни по вид и по юридическа сила подзаконови нормативни актове или средно по 9 акта на закон (табл. 4). Този брой е не само значи31

телно по-малък от в сравнение със средния брой подзаконови актове
на закон, установен през предходните два 6-месечни периода. Това е
най-малкият среден брой подзаконови актове за всички изследвани
периоди. С изключение на периода януари – юни 2010 г., когато всеки
закон е предвиждал средно между 9 и 10 подзаконови акта, за всички
останали 6-месечни периода стойността на този показател е устойчиво
над 10 подзаконови акта на закон.
Таблица 4

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Период

Общ бр.
подзаконови
актове

Среден бр.
подзаконови
актове на закон

Бр. нови
подзаконови
актове

Бр. закони с
увеличен брой
подзаконови
актове

Бр. закони
едновременно
с правилник за
прилагане и други
актове

януари - юни 2010 г.

429

9,5

23

11

2

юли - декември 2010 г.

808 +

11,2

50 +

15

13

януари - юни 2011 г.

652 +

10,9

68

16

16

юли - декември 2011 г.

535 +

10,7

77

12

8

януари - юни 2012 г.

337 +

9,9

57

7

8

юли - декември 2012 г.

773 +

13,1

45 +

18

13

януари - юни 2013 г.

274 +

12,5

53 +

6

5

юли - декември 2013 г.

589 +

14.7

64 +

5

7

януари - юни 2014 г.

668+

17

101+

12

10

юли - декември 2014 г.

180+

9

29+

3

5

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

Сред законите с най-голям брой нормативни актове по прилагането им
като по-ярки примери се очертават Законът за устройство на територията – с 31 подзаконови нормативни акта, Законът за рибарството и
аквакултурите – с 26 подзаконови нормативни акта и Законът за автомобилните превози – с над 21 подзаконови нормативни акта (Фиг. 4).
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Фигура 4

Топ 10 на законите с най-голям брой подзаконови актове
Закон за устройство на територията

31

Закон за рибарството и аквакултурите

26
21

Закон за автомобилните превози
Закон за физическото възпитание и спорта

20
19

Закон за висшето образование
Кодекс за защита на растенията

17
15

Закон за професионалното образование
и обучение
Закон за хазарта
Закон за защита на потребителите
Закон за насърчаване на заетостта, Закон за
държавния бюджет на Република България за 2014 г.

12
10

9

Източник: Сиела

1.21. Законите, приети през изследвания период, предвиждат над 29
нови основания за издаване на подзаконови актове. С изключение на
периода януари – юни 2010 г. това е най-малкият брой нови подзаконови актове, предвидени в изследваните закони (табл. 4). Не може да
се пренебрегне фактът, че 17 от тези подзаконови актове, или близо 60
% са предвидени в новия Закон за защита на растенията.
1.22. Пет от законите, обект на настоящия анализ, или около 24 %
предвиждат едновременно правилник за прилагане и други подзаконови нормативни актове (табл. 4). Въпреки че като абсолютна стойност
е налице намаление спрямо предходния период, в процентно отношение данните са напълно съизмерими (25 % през периода януари – юни
2014 г.). С изключение на периода юли – декември 2011 г., когато броят на законите, предвиждащ едновременно правилник за прилагане
и други подзаконови актове, е 16 % спрямо общия брой на законите,
за всички останали 6-месечни периоди процентното съотношение на
атовете, които предвиждат и правилник за прилагане, и други подзако33

нови нормативни актове, е между 20 и 26 %. Законът за физическото
възпитание и спорта е не само че предвижда едновременно правилник за прилагане и други подзаконови нормативни актове, но е и сред
десетте закона с най-голям общ брой подзаконови нормативни актове.
1.23. В рамките на изследвания 6-месечен период в Народното събрание са внесени общо 124 законопроекта (без ратификациите), от които10 са проекти на нови закони и 97 са проекти на ЗИД (табл. 5). Броят
на внесените законопроекти е по-висок спрямо предходното шестмесечие (115) и еднакъв с този през аналогичния период на 2013 г. За сравнение данните по този показател за останалите изследвани периоди са
следните: януари – юни 2013 г. – 79, юли – декември 2012 г. – 103,
януари – юни 2012 г. – 112, юли – декември 2011 г. – 93, януари – юни
2011 г. – 121). На основата и на десетте изследвани периода средната
законодателна активност на Министерския съвет и на народните представители за 6-месечие е 109 – 110 законопроекта. Наблюдава се известно увеличение спрямо края на 2013 г. (107 законопроекта), но стойностите са напълно съизмерими с края на 2012 г. (109 законопроекта).
Таблица 5

ВНЕСЕНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ В ПЕРИОДА ЮЛИ -ДЕКЕМВРИ 2014 Г.
Период

Общо

Нови закони

ЗИД

януари

19

1

18

февруари

24

1

23

март

18

1

17

април

10

1

9

май

14

1

13

юни

30

2

28

Общо

115

7

108

2014

239

17

205

2013

203

17

186

2012

215

28

187

2011

214

26

188

2010

224

18

206

Източник: www.parliament.bg
*Броят на законопроектите не включва проектите на закони за ратификация. През разглеждания период внесените проекти на
закони за ратификация са 16.

34

На годишна база през 2014 г. са внесени най-много законопроекти
в сравнение с всички предходни години (фиг. 5). Възможна причина
за това е съвпадането в рамките на периода на част от мандата на
две легислатури и повторното внасяне в 43-то Народно събрание на
редица законопроекти, останали неразгледани и неприети от 42-то Народно събрание. Само за първия месец след конституирането на новия
парламент (27 октомври – 30 ноември 2014 г.) в Народното събрание
бяха внесени 67 законопроекта.

Фигура 5

ВНЕСЕНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ
2014

224
214215

206
188187

203

124
86

18

Общо законопроекти

26 28

17

97

10

Проекти
на нови закони

Проекти на ЗИД

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg
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От внесените в периода юли – декември 2014 г. 124 законопроекта 51
са приети, 10 са отхвърлени, 5 са оттеглени, а 58 все още са висящи
и се намират на различни етапи от законодателния процес (Табл. 6).
Таблица 6

РАЗВИТИЕ НА ВНЕСЕНИТЕ В ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗАКОНОПРОЕКТИ
Приети

Общо

Министерски съвет

Народни представители

17

9

8

Отхвърлени

6

0

6

Оттеглени

4

1

3

Висящи

80

15

65

Източник: www.parliament.bg
*В броя на висящите законопроекти не са включени законопроектите, които са били висящи на различен етап от законодателния
процес към края на мандата на 42-то Народно събрание.
* В данните за развитието на внесените през периода законопроекти не са включени проектите на закони за ратификация.

Затвърждава се тенденцията, установена през предходните периоди,
народните представители да внасят значително повече законопроекти в сравнение с Министерския съвет – от общо 107 законопроекта
(без 17 висящи законопроекта към края на мандата на 42-то Народно
събрание) 25 са на Министерския съвет и 82 са внесени от народни
представители, т.е. 30:70 %. Този извод обаче не е валиден при приетите законопроекти – от общо 17 законопроекта, станали закон, 8 са
били внесени от Министерския съвет, а 7 – от народни представители.
Това показва известно приоритизиране на правителствените проекти
при разглеждането им от Народното събрание. Докато от внесените от
Министерския съвет проекти над 35 % са били приети, то при законопроектите на народните представители този брой е далеч по-малък
– около 10 %. От тези данни следва и още един извод – че по-голямата
част от законопроектите, внесени от народни представители, са на членове на опозиционни парламентарни групи.

36

По-важни изводи и препоръки:
1. Наблюдението върху законодателството в рамките на десет последователни
6-месечни периода разкрива трайна и ненамаляваща тенденция за стихийност
в законодателните промени. Няма данни, които да разколебават категоричните
изводи за нестабилност и непредвидимост на българския правен ред поради
високата степен на изменчивост на нормативните актове. Повечето негативни
наблюдения се потвърждават безусловно, независимо от по-малкия брой като
абсолютна стойност закони, станали основа за настоящия анализ.
2. Ярко се очертава зависимостта между институционалната нестабилност и
състоянието на правния ред. Безспорно въздействие върху интензитета на законодателната активност имат политическата конюнктура и разпределението на
силите в Народното събрание, както и положението на лидера на управляващата партия.
3. Категорично се потвърждават наблюденията за твърде честото прибягване
до отклонения от принципа за влизане в сила на нормативните актове (3 дни
след обнародването). Въпреки известното подобрение през предходните два
периода, през разглежданото шестмесечие отново се регистрира ръст по този
показател. Няма никакво разумно обяснение на тази практика, още повече че
немалка част от законопроектите престояват в Народното събрание с месеци.
4. Продължава тенденцията в законите да се предвиждат основания за издаване на твърде много подзаконови актове, някои от които са формулирани твърде
общо, което поставя под съмнение възможността въз основа на тях да бъде
издаден валиден подзаконов акт.
5. Специално внимание трябва да обърне върху практиката с преходните и заключителните разпоредби на законите да се правят съществени и многобройни
изменения в други закони, които не са пряко свързани с предмета на законодателната промяна. Подобен подход се използва твърде често от вносители и
следва да бъде силно критикуван.
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ii. анализ на някои
по-важни закони

И

зводите и коментарите за качеството на някои по-важни или
интересни закони, приети в рамките на съответния 6-месечен период, е прието условно да бъдат обособени в следните
основни групи:
Реформи и закони – в тази група се включват закони, съдържащи
претенцията (било изрично формулирана от вносителя в мотивите
или при публичното представяне и обсъждане, било произтичаща
от естеството на предлагания законопроект), че представляват законодателна основа за сериозни промени в определена област,
която при анализа се оказва, че не е достатъчно обоснована.
Хора или правила – в тази група анализът включва закони, които
поставят въпроса дали законодателят при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципни съображения, или по-скоро
от конюнктурни интереси, свързани с конкретни лица или организации.
Закони и права – в рамките на тази категория се разглеждат закони, които повдигат въпроси, свързани със засягане на правата
на гражданите.
Други проблеми на законодателната дейност – тук се включват
закони, показващи различни проблеми на законодателната дейност като непоследователност на законодателя и непрецизна правна техника, промени в закона в резултат на неизпълнението му от
самите държавни органи и др.
Приетите през настоящия 6-месечен период по-малък брой закони до голяма степен предпоставят невъзможността да се предло-
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жи анализ на закони във всяка от посочените категории. Затова
в настоящото изследване ще бъдат изложени някои по-интересни
примери.
1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за
2015 г.
Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за
2015 г. (ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.) представлява интерес за настоящия анализ заради направените с § 3 от Преходните и заключителните разпоредби изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване. Между немалкото други изменения § 3 въведе
твърде спорни промени в режима на допълнителното задължително
пенсионно осигуряване, които предизвикаха сериозен обществен
дебат и практически иззеха фокуса на дискусията от параметрите на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Параграф 3 от Преходните и заключителните разпоредби създаде
нова разпоредба (чл. 4б), която направи осигуряването в универсален пенсионен фонд от задължително в алтернативно. Според чл.
4б след 31 декември 2014 г. при първоначално възникване на основание за осигуряване всички лица, родени след 31 декември
1959 г., в едногодишен срок от възникване на основанието за осигуряване могат еднократно да изберат да се осигуряват в универсален пенсионен фонд. Ако лицето не упражни това право в срок,
то се осигурява само във фонд „Пенсии“, т.е. само в публичния
осигурителен орган – НОИ. Лицата, родени след 31 декември 1959
г., които вече са осигурявани в универсален пенсионен фонд, могат еднократно да решат да прехвърлят натрупаните вноски от индивидуалната партида във фонд „Пенсии“ на НОИ и да продължат
да се осигуряват само в държавното обществено осигуряване.
Предвидено беше редът и начинът за упражняване на избора да се
определят с акт на Министерския съвет.
Направените промени биха могли да бъдат критикувани както
заради начина, по който бяха предложени и приети, така и по
същество.
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Кодексът за социално осигуряване е може би най-ярката илюстрация за всички отрицателни явления в законотворчеството през
последните години, за които постоянно говори Юридически барометър – силна динамика на промените (между 7 и 8 изменения
и допълнения годишно), хаотичност, работа „на парче“, лутане
между различни решения, което до голяма степен обяснява състоянието на пенсионно-осигурителната система. Не е допустимо
политически решения, които засягат житейските планове практически на всички граждани, каквито безспорно са тези за модела
на пенсионната система, да се вземат без никакъв обществен дебат (включително в рамките на тристранния диалог), без оценка
на въздействието и без решение на правителството (въпросните
предложения бяха внесени от народни представители между първо и второ четене на законопроекта). Като куриозни могат да се
определят направените при приемането на закона заявки за последващи промени на промените, защото първите са недомислени,
както и обещанията, че законът практически няма да се прилага,
защото няма да бъде приет предвиденият подзаконов нормативен
акт. Впрочем, това обективно не е така, защото по отношение на
лицата, за които възниква за първи път основание за пенсионно
осигуряване след 1 януари 2015 г., разпоредбата на чл. 4б вече
се прилага, независимо дали са направили избор на осигурителен
орган, или не. Докато не направят този избор или ако въобще не
го направят в едногодишния срок от възникването на основанието за осигуряване, тяхното задължително пенсионно осигуряване,
както основно, така и допълнително, вече се осъществява само и
единствено в НОИ, като последваща промяна не е възможна. От
посочената порочна практика по-лош би бил само отказът да се
усъвършенстват разпоредбите.
По тези съображения законодателните промени в Кодекса за социално осигуряване заслужено биха могли да бъдат коментирани в рубриката „Реформи и закони“. В случая обаче особен интерес представлява друг дискурс на промените. Основният аргумент, с който се
защитаваха предложенията, беше предоставянето на право на избор на осигурените (заглавието на чл. 4б е „Избор на осигуряване“).
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Да се предоставя право на избор на гражданите, дори извън
конкретната хипотеза, само по себе си е нещо, което заслужава подкрепа. Уредбата на чл. 4б обаче повдига най-малкото два
принципни въпроса. Както е известно, действащият у нас модел
на пенсионно осигуряване е смесен. Той се състои от три стълба. Първият е задължителното пенсионно осигуряване. При него
осигурителните вноски постъпват в фонд „Пенсии“ на държавното
обществено осигуряване и се разпределят на солидарен принцип
– най-просто казано, вноските на сегашните осигурени плащат
пенсиите на днешните пенсионери. Вторият стълб е допълнителното задължително пенсионно осигуряване, което досега се осъществяваше само в универсален и/или професионален пенсионен
фонд. При него действа капиталовопокривният принцип, т.е. вноските се натрупват в лична партида на осигуреното лице и могат
да бъдат използвани само от титуляра на партидата, като допълват
пенсията, осигурена му по първия стълб. Третият стълб е допълнителното доброволно осигуряване, което се осъществява във фонд
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или във фонд
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. В него също действа капиталовопокривният принцип.
С упражняване на така уреденото в чл. 4б право на избор осигурените не просто избират между държавен и частен пенсионен
фонд. Те на практика решават дали ще имат лична партида, или
всички техни осигурителни вноски ще се влеят в солидарния стълб
и в бъдеще ще разчитат само на това, което този стълб може да им
предложи. Една от последиците на такова решение е пълното отпадане на мотива за осигуряване на по-висок осигурителен доход.
Проблеми повдига и предвидената еднократност и окончателност
на избора, т.е. невъзможността осигуреното лице отново да реши
да се осигурява в универсален пенсионен фонд. Така на практика, без особен дебат по модела на пенсионно осигуряване, беше
предпочетен солидарният принцип.
Независимо дали разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване бъдат усъвършенствани, истинският дебат за бъдещето на
пенсионния модел трябва да се състои. И той не може да не си
даде сметка за няколко тревожни тенденции. България е със зас41

таряващо население. Съотношението между работещи и плащащи
осигурителни вноски и пенсионери се влошава. Напрежението
върху разходната част на бюджета е голямо (около 10 % от БВП
са за пенсии). Допълнително предизвикателство поставя правото
на ранно пенсиониране, което обаче не е обвързано с по-големи
осигурителни вноски. Всичко това няма как да не доведе рано или
късно до тежкия разговор за вдигане на възрастта за пенсиониране или увеличаване на осигурителната тежест. Отговорността към
българските граждани изисква той да се проведе рано.
2. Закон за изменение на Закона за специалните разузнавателни
средства
Законът за изменение на Закона за специалните разузнавателни
средства (ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.) е много добра илюстрация
на практиката за „лутане“ на законодателя между различни решения – за изменението на закона без сериозен предварителен
анализ и оценка на въздействието му, неколкократно отлагане на
влизането в сила с различни аргументи и последваща отмяна с мотиви, напълно изключващи целесъобразността на първоначалната
законодателна намеса.
Точно такъв е случаят с въведения през 2013 г. принцип на финансовата обвързаност при прилагането на специални разузнавателни средства (СРС) – чл. 20а от закона. Той се изразява в задължението на органите, направили искане за използване на СРС, да
обезпечат финансово прилагането им във всеки конкретен случай.
Мотивите за въвеждането на този принцип са дисциплиниране на
органите, оправомощени да правят искане за СРС, и „намиране
на баланс между нуждата от прилагане на „тайни доказателства“,
правата на гражданите и бюджета на държавата“. Предвидено
беше принципът да влезе в сила от 1 януари 2014 г. В края на
2013 г. влизането в сила на принципа на финансовата обвързаност е отложено до 1 януари 2015 г. Вносителите на предложението
се аргументират, че междувременно след приемане на закона е
установено, че в проектобюджетите за 2014 г. на нито един от заявителите по Закона за специалните разузнавателни средства не са
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предвидени разходи за осигуряването и прилагането на СРС, каквито освен това е било невъзможно да се планират, тъй като към
момента на изготвяне на съответните проектобюджети за 2014 г.
е липсвала методология за остойностяване на СРС. Не става ясно
дали тази методология е била разработена, но през декември 2014
г. Народното събрание изцяло отмени принципа за финансовата
обвързаност с аргументите, че разработените проекти на подзаконови нормативни актове (дори не самите подзаконови актове) са в
противоречие на закона, както и че след преглед на практиката по
прилагане на СРС, се е установило, че такъв принцип не се прилага
никъде в рамките на ЕС.
Настоящото изследване няма да взема отношение по същество
дали прилагането на принципа на финансовата обвързаност е целесъобразно, или не, но за пореден път ще обърне внимание върху
значението на подготвителната работа по законопроектите.
3. Закон за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите
и Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността
(ДВ, бр. (ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.)
Тези два закона ще бъдат коментирани заедно, защото поставят
един и същи проблем, който многократно е коментиран в рамките
на Юридически барометър. Става въпрос за практиката на многократно отлагане на влизането в сила на отделни законови разпоредби поради това, че държавата не е създала необходимите условия или не е изпълнила свои задължения по закон.
Законът за изменение на Закона за аквакултурите (ДВ, бр. 107
от 24.12.2014 г.) се състои от един параграф. По същество промяната се състои в отлагане с още една година (до декември 2015
г.) на изискването за регистрация на лицата, които се занимават
със стопански риболов, развъждане и отглеждане на риба или дейност като регистриран купувач или център за първа продажба, като
юридически лица или еднолични търговци. Аргументите на вносителите са свързани с големия брой на задължените лицата, цената
и продължителността на процедурата за регистрация. Следва да е
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има предвид обаче, че задължението за регистрация е предвидено
през август 2012 г. със срок на влизане в сила декември 2012 г.
През декември 2012 г. влизането в сила е отложено до декември
2014 г. Това е второто удължаване на този срок. Колкото и много
да са лицата субект на това задължение, две години не са малко
– още повече, че за изпълнение на задължението е достатъчна регистрацията като едноличен търговец. Впрочем, тази регистрация
не е нито толкова скъпа, нито толкова дълга. Което поставя въпроса дали заявените в законопроекта съображения са действителните мотиви за промяната и дали след поредното отлагане няма да
се стигне и от отмяна на разпоредбата, уреждаща задължението за
регистрация. Във всички случаи практиката на многократно отлагане на влизането в сила говори за недобро планиране на законопроектите и отсъствие на анализ на въздействието им.
Всички тези съображения са напълно съотносими към Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността в частта му
за поредното спиране на давността за придобиване на имоти –
частна държавна или частна общинска собственост – до декември
2017 г. Законовата разпоредбата за спиране на придобивната давност е била предмет на анализ в Юридически барометър. Тук само
ще бъде припомнена хронологията на поредицата от законодателни интервенции. За първо път спиране на придобивната давност
е предвидено през декември 2006 г. – до 31 декември 2007 г., с
аргумент да се осигури достатъчно време на държавната и общинските администрации след съответна преценка да подготвят необходимата документация за актуване на имоти – частна държавна
или частна общинска собственост като публична собственост. През
декември 2007 г., след установяване, че администрациите не са
предприели необходимите действия, давността отново беше спряна, този път до декември 2008 г. След известно забавяне, може
би за да не се налага всяка година да прави същото изменение в
закона (което практиката показва, че може да бъде пропуснато),
през декември 2011 г. законодателят отново спря давността, но за
три години – до 30 декември 2014 г. Оказва се, че осем години не
са достатъчни на компетентните органи да решат дали да актуват
като публична собственост дадени недвижими имоти и да извър44

шат съответните правни действия за това. Изразявайки съмнение,
че и изменението на закона от декември 2014 г. няма да се окаже
последно, законодателят задължи Министерския съвет до 30 юни
2015 г. да представи план за действие с оглед спазване на срока.
Макар да звучи комично, тази ситуация всъщност е много симптоматична за отношението към правния ред – не като към нещо,
което създава правилата, а което се „нагажда“ към фактическото
положение на нещата.
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iii. конституционен контрол.
вето на президента
3.1. Конституционен контрол

В

периода юли – декември 2014 г. Конституционният съд е постановил общо 6 решения (табл. 7), колкото и през първото шестмесечие
на 2014 г., но два пъти по-малко в сравнение с периода юли – декември 2013 г. На годишна база обаче броят на решенията на Конституционния съд е съпоставим с този през последните години. Само през 2010
и 2013 г. Конституционният съд е постановил 15 решения годишно, което
е и най-големият брой решения за една година. През останалите години
броят на решенията варира между 9 и 12, като през 2008 г. Конституционният съд се е произнесъл с най-малко решения – 8 за една година. Тези
наблюдения важат напълно и за броя на образуваните дела през 2014
г. – 13, колкото е и средният брой образувани дела между 2005 и 2012 г.
Само през 2013 г. броят на образуваните дела е значително по-голям (39).

Таблица 7

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
Средна продължителност
на делата (дни)

Отхвърлени

Особени мнения и
становища
(по решения)

Уважени
искания

Брой определения
за прекратяване
(недопустими искания)

Общо

Брой решения

2

6

2

2

2

12

293

11

6

4

2

2

4

195

13

12

6

4

4

16

244

39

15

5

9

2

27

152

13

12

8

4

0

32

191

2011

16

12

9

3

2

34

126

Година

Образувани дела

юли - декември
2014
януари - юни
2014 г.
2014
2013
2012
2010

22

15

7

6

7

24

140

2009

19

11

7

3

0

41

73

2008

5

6

4

2

0

12

74

2007

10

10

3

5

3

10

78

2006

12

9

3

6

2

23

109

2005

11

9

2

5

1

16

118

Източник: www.constcourt.bg1
*В общия брой решения се включват всички решения на КС за съответния период, но не всички се отчитат при „уважени/отхвърлени искания”. В тях не се включват тълкувателните решения и решенията по спорове за компетентност.
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В изследвания 6-месечен период са постановени 2 определения за
прекратяване на конституционни дела, колкото и през предходното
шестмесечие. Първото е делото, образувано по искане на 49 народни представители от 42-то Народно събрание, за касиране на изборите за членове на европейския парламент от Република България,
произведени на 25 май 2014 г. Мотивите за отклоняване на искането
са, че според действащата нормативна уредба Конституционният съд
не разполага с правомощие да обявява изцяло за незаконосъобразни избори за членове на Европейския парламент и да предизвиква
произвеждането на нови. Конституционният съд може да се произнесе
само по отношение на законността на избора на конкретен член на
Европейския парламент. Второто прекратено дело е образувано отново по искане на народни представители от 42-то Народно събрание за
установяване на противоконституционност на Решение на Народното
събрание от 8 май 2014 г. за създаване на Временна анкетна комисия
за изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с дейността на
фирмите лицензианти на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране за разпределение и снабдяване с електроенергия, а също
и на дружества концесионери за добив на природни богатства. Искането е отклонено поради разпускането на 42-то Народно събрание и
отпадането на основанието за произнасяне.
Две от постановените през втората половина на 2014 г. решения (6)
съдържат уважаване на искането, в други 2 исканията са отхвърлени,
а 2 решения дават задължително тълкуване на Конституцията. Общо за
2014 г. уважените искания са 6, а отхвърлените – 4 (фиг. 6).
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Фигура 6

решения на кс (2005 - 2014 г.)
Уважени искания

10

Отхвърлени искания

9
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2014

Източник: www.constcourt.bg, Сиела

По постановените 6 решения има 12 особени мнения и становища
или средно по 2 на решение (табл. 7), което също е в рамките на средните стойности за предходните периоди, когато този брой е между 2 и
4 особени мнения и становища на решение. Изключение прави предходният 6-месечен период, когато броят на особените менения и становища за първи път е по-малък от постановените решения и средната
стойност е под 1.
Средната продължителност на разглеждане на делата през периода
юли – декември 2014 г. е 293 дни или близо 10 месеца. Тя е значително по-голяма не само спрямо предходното шестмесечие (195 дни), но
и спрямо средногодишната продължителност на разглеждане на конституционните дела за всички предходни години (между 73 и 191 дни).
На годишна база стойността по този показател също надхвърля стойностите от предходните години – 244 дни или 8 месеца през 2014 г. Отчетената през настоящия период най-висока продължителност се дължи
до голяма степен на забавянето на Решение № 2 от 10 юли 2014 г. и
Решение № 12 от 4 ноември 2014 г., които са постановени съответно
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за 541 и 658 дни. И двете решения са постановени по общо искане,
направено от група народни представители от 41-то Народно събрание, за даване на задължително тълкуване на чл. 120 във връзка с чл.
56 и 57 от Конституцията, както и за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за управление на отпадъците. Образуваното по искането конституционно дело впоследствие е разделено
в две производства при запазване на валидността на извършените до
този момент процесуални действия. Защо това разделяне е направено
едва през юли 2014 г., след като делото е образувано на 15 януари
2013 г. и защо по него не е имало произнасяне повече от година, трудно може да бъде обяснено.
И двете постановени през второто шестмесечие на 2013 г. решения
на Конституционния съд, съдържащи уважаване на искането, имат отношение към правата на гражданите. Това са решенията, с които са
обявени за противоконституционни разпоредби от:
Закона държавния бюджет на Република България за 2014 г., с който
се създават нови разпоредби в Закона за енергията от възобновяеми
източници – във връзка с таксата за производство на електрическа
енергия от слънчева и вятърна енергия;
Закона за управление на отпадъците – относно задължаването на физическите лица – собственици на отпадъци от черни и цветни метали,
да ги предават на съответните организирани за това площадки само
безвъзмездно;
И през настоящия период най-активни по отношение на отправянето
на искания до Конституционния са народните представители (табл. 8).
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Таблица 8

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН

2

1

1

януари
- юни
2014 г.

0

3

1

2

2

2013

0

10

1

6

2

1

2012

0

8

1

7

0

0

2011

0

9

3

6

0

1

2010

1

8

3

5

3

2009

0

6

3

3

0

2008

0

1

1

2007

0

6

2006

0

3

3

2005

0

4

3

Общо

1

25

1

1

58

2

4

2

Н

О

1

2

1
2

У
1

0

1

1

0

0

1

0

5
3

1

1

1

Н

О
1

1

2

Н

О

2

1

3

2

У

1

1

1

0

2

1

1

1

0

1

2

1

1

1

1

1

1

5

4

2

2

0

2

2

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

2

1

0

1

5

1

0

2

28

7

11

4
2

1

2

2
2

3

6

19

3

6

5

8

13

1

2

7

О

У

0

2

1

Н

0

2

1
3

У

1

0

4

У

1

0

2

О

0

0

1

Н

Други

Общо

4

О

ВКС/ВАС

Общо

0

У

Омбудсман

Общо

юлидекември
2014

О

У

Главен прокурор

Н

Н

Общо

Президент

Общо

Народни
представители
Общо

Министерски
съвет
Общо

Година

1

0

1

0

4

7

1
1

5

2

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

От всички искания, по които Съдът е се произнесъл с акт през второто
шестмесечие на 2014 г., 4 са направени от народни представители.
По 2 от тях Съдът се е произнесъл с решение – едното за частично уважаване на искането, а другото за задължително тълкуване на Конституцията. Две от исканията на народните представители са отклонени с
определение на Конституционния съд и производството по тях е прекратено. Правомощието си да сезира Конституционния съд е упражнил
и Върховният касационен съд. Той е направил 2 от исканията, по които
50

Съдът се е произнесъл с решение – в едното искането е отхвърлено, а
другото е тълкувателно решение. Останалите 2 решения на Конституционния съд през разглеждания период са постановени по искане на
президента и по искане на омбудсмана.
От новообразуваните през анализирания период дела едното е по искане на народни представители, а другото – по искане на 3-членен състав на Върховния административен съд.
3.2. Вето на президента
В периода юли – декември 2014 г. президентът не е упражнил правото си
да връща законите за ново обсъждане в Народното събрание нито веднъж.
На годишна база през 2014 г. президентът е упражнил правото си на вето
6 пъти или толкова, колкото през 2012 и 2013 г., взети заедно (фиг. 7).
Фигура 7

Вето на президента (2002 - 2014 г.)
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Източник: Сиела, www.president.bg
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Вторият подобен пик в президентското вето се наблюдава през 2010 г.
Общото и през двете години е, че президентът и парламентарното мнозинство са представители на различни политически партии. Показателно е също, че в пет от шест случая на връщане на закони за ново
обсъждане през 2014 г. ветото е преодоляно от Народното събрание.
Не така стои въпросът, когато президентът е излъчен от политическата
партия, имаща мнозинство в Народното събрание. Както е видно от данните, тогава президентът не само много по-рядко упражнява това си
правомощие, но и Народното събрание много по-често се съобразява
с мотивите, изложени в президентското вето, и променя закона.
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По-важни изводи и препоръки:
1. През 2014 г. Конституционният съд запазва темпото да разглежда и решава около 12 дела годишно или средно по 1 дело месечно. Въпреки че е зависим в своята
дейност от броя и качеството на исканията, Конституционният съд определено има
по-голям потенциал от този, който той демонстрира в момента. Прави впечатление
увеличеният брой решения по дела за задължително тълкуване на Конституцията.
2. Утвърждава се ролята на Конституционния съд като гарант за правата на гражданите. В десет последователни 6-месечни периода броят на решенията на Съда, имащи отношение към въпроса за правата на гражданите, имат превес в общия брой
решения на Конституционния съд.
3. Продължава тенденцията най-активни в исканията си до Конституционния съд да
бъдат народните представители. Би могло да се препоръча освен тях, много по-интензивно да упражняват това си правомощие главният прокурор и върховните съдилища, които са натоварени с отговорността да бъдат гаранти на върховенството на
закона и на принципите на правовата държава.
5. Въпреки че не е напълно възможно ветото на Президента да бъде извадено от
политическия контекст, все пак би могло да се препоръча активността на държавния
глава по отношение на упражняването на това правомощие да бъде по-малко зависима от конфигурацията на силите в Народното събрание.
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Iv. Подзаконови нормативни
актове и контрол върху тях

П

рез втората половина на 2014 г. са приети/издадени 494 подзаконови нормативни акта, което е със 103 акта повече спрямо предходния 6-месечен период, когато са постановени 391 акта (табл.
9). За цялата 2014 г. подзаконовите нормативни актове са 885. Това
е най-големият брой подзаконови актове от началото на изследването.
Така регистрираното през 2013 г. намаление на интензитета на нормотворческата активност на органите на изпълнителната власт се оказва
по-скоро инцидентно. Средният брой подзаконови нормативни актове,
които се издават на шестмесечие продължава е около 400 акта.

Таблица 9

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
юли декември
2014 г.

МС МВР МФ

МРР/
МТСП МО МВнР МП МОН МЗ
МРРБ

МИ/
МК МОСВ МЗХ МТИТС МЕ/ ММС МИП Други Общо
МТ

Юли

45

2

0

0

1

1

0

1

2

5

1

1

8

0

0

1

0

3

71

Август

45

7

1

2

1

1

0

0

2

11

0

2

7

6

1

0

1

6

93

Септември

46

5

2

0

0

2

0

0

2

1

1

1

1

3

0

0

0

13

77

Октомври

37

10

3

2

0

2

0

0

1

3

0

2

5

5

2

0

2

3

77

Ноември

35

4

4

0

1

5

0

3

3

1

1

0

3

4

1

0

1

1

67

Декември

75

14

5

8

0

0

0

0

0

3

0

1

3

0

0

0

0

0

109

юли декември
2014 г.

283

42

15

12

3

11

0

4

10

24

3

7

27

18

4

1

4

26

494

януари
- юни
2014 г.

194

12

10

8

5

10

1

6

8

29

9

2

30

22

5

3

6

31

391

2014

477

54

25

20

8

21

1

10

18

53

12

9

57

40

9

4

10

57

885

2013

301

32

19

13

12

21

5

6

21

34

5

17

67

28

19

3

8

66

677

2012

347

31

29

22

12

21

2

6

86

37

17

16

87

35

11

3

0

53

815

2011

394

40

20

14

9

43

0

6

20

75

12

18

91

32

7

4

0

61

846

2010

329

18

22

10

15

28

6

11

48

93

12

6

110

38

8

0

0

48

802
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Източник: Държавен вестник
*Наименованията на министерствата са променени в съответствие с актуалната структура на Министерския съвет.
*На 29 май 2013 г. е създадено Министерство на инвестиционното проектиране. Преди това в същата колона е отразена нормотворческата дейност на министъра по управление на средствата от ЕС.
* Подзаконовите актове, издадени от министъра на икономиката, министъра на енергетиката и министъра на туризма са включени
в една и съща колона, тъй като до 7 ноември 2014 г. управлението на тези системи се осъществява от един министър.
* Подзаконови нормативни актове, издадени съвместно от няколко министъра, са отчетени във всяка от съответните колони, поради
което общият брой на подзаконовите актове реално е по-малък.

По-високата нормотворческа активност през разглеждания период се
дължи основно на Министерския съвет, който е приел 293 акта при 194
през предходното шестмесечие, както и на министъра на вътрешните
работи, който е издал 42 акта през настоящия период и само 12 през
предходното шестмесечие. По-голям брой актове е издал и министърът
на финансите (15 спрямо 10 през предходния период). За другите органи на изпълнителната власт с нормотворческа компетентност броят на
издадените подзаконови нормативни актове е съпоставим с този през
предходния период.
Броят на новоиздадените подзаконови нормативни актове се разпределя
относително равномерно през шестмесечието. Изключение прави месец
декември, когато са издадени/приети значително повече подзаконови
актове. Това се дължи основно на приеманите в края на годината постановления за предоставяне на допълнителни трансфери към различните
бюджети – през декември 2014 г. Министерският съвет е приел почти два
пъти повече актове в сравнение с останалите месеци от периода.
Данните за разпределението на приетите/издадени през периода подзаконови актове в категориите изменителни и нови (табл. 10) показват,
че от общо 494 акта, приети през втората половина на 2014 г., 211
или 43 % са нови актове, т.е. актове, уреждащи за първи път дадена
материя (незаместващи съществуващ акт). По този показател се наблюдава съществено увеличение спрямо предходни периоди, когато
беше установено, че почти всеки четвърти подзаконов акт е изцяло
нов, т.е. създава правна регламентация, несъществувала до този момент. Броят на новите актове за предходните изследвани периоди е
между 20 % и 30 % от общия брой. Останалите 283 акта, приети през
изследвания период, са изменителни – актове, променящи съществуваща до момента уредба (изменящи или заместващи съществуващ акт
в зависимост от броя и естеството на измененията).
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Таблица 10

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2014 Г.)
Изменителни С акт за
(изменящи изм. и доп.
съществуваща
С нов акт
уредба)
Нови
(създаващи
за първи път
уредба)

С нов акт

Общо

Юли

Август

Септември Октомври Ноември Декември

222

35

40

40

45

24

38

61

8

13

9

10

7

14

211

28

40

28

22

36

57

Източник: Държавен вестник

През изследвания 6-месечен период Върховният административен съд
е отменил/обявил за нищожни 6 акта или с 3 по-малко спрямо предходното шестмесечие (табл. 11).
Броят на жалбите от страна на заинтересовани граждани и организации
срещу подзаконови нормативни актове е напълно съизмерим с този през
предходното шестмесечие – 26 жалби през настоящия и 27 жалби през
предходния период. За цялата 2014 г. обаче данните показват увеличение
спрямо предходните години – 53 жалби срещу подзаконови нормативни
актове през 2014 г. и между 38 и 48 жалби за останалите години.
Таблица 11

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (НА) ПО ОРГАН НА ИЗДАВАНЕ
Година

Общо

НА на МС

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

6
9
9
9
5
7
10
9
3
67

2
1
2
2
1
1
4
6
0
19

Източник: Държавен вестник
* Липсват данни.
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НА на
министри
3
7
6
5
4
4
1
1,5
2
34

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

Жалби срещу
подзаконови НА
26
27
46
48
40
38
45
*
*
270

Един от отменените актове е в областта на трудовото право и общественото осигуряване (относно статута и трансфера на футболистите), 1
– в областта на здравеопазването (относно придобиването на специалност), 1 – в областта на регионалното развитие и благоустройството
(относно устройствените схеми и планове), 1 – в областта на правосъдието и вътрешния ред (относно вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица) и 2 акта са в категория „Други” (защита
срещу домашно насилие; такси, които се събират от ДКЕВР) (фиг. 8).
Фигура 8

Незаконосъобразни нормативни актове по материя
(2007 - 2014 г.)
Правосъдие и вътрешни работи

16

Здравеопазване

16
11

Трудово право и обществено осигуряване

12

Други
Земеделие, ветеринарномедицинска дейност
Териториално устройство, етажна собственост

7
4

Източник: Държавен вестник
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По-важни изводи и препоръки:
1. Потвърждават се изводите за интензивната нормотворческа активност на органите на изпълнителната власт. Предпоставките за това положение са заложени от законодателството. Както беше отбелязано, всеки закон у нас предвижда средно между
между 11 и 12 подзаконови нормативни акта, а на всяко шестмесечие броят на основанията за нови подзаконови нормативни актове се увеличава средно с 56-57.
Поради това за съжаление отчетеното намаление на общия брой подзаконови нормативни актове през 2013 г. се оказа инцидентно. Честата промяна и непрекъснатото увеличаване на действащите актове създава трудности и за специлистите в дадена
материя, а спазването им може да се окаже непосилна задача дори за добросъветсните адресати на нормите.
2. За пореден път се потвърждава наблюдението за концентриране на незаконосъобразните подзаконови нормативни актове в едни и същи области, засягащи правата
и интересите на широк кръг граждани. Основна причина за това, разбира се, едва ли
е фактът, че тези подзаконови нормативни актове страдат от повече пороци в сравнение с останалите.
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v. тълкувателни актове
на върховните съдилища

В

периода юли – декември 2014 г. върховните съдилища са постановили общо 13 тълкувателни решения (табл. 12) или с 4 повече
спрямо предходния период, когато са постановени 9 тълкувателни решения. Дванадесет от решенията са постановени от Върховния
касационен съд (ВКС), а 1 – от Върховния административен съд (ВАС).
За цялата 2014 г. броят на тълкувателните решения възлиза на 22, с
колкото са се произнесли върховните съдилища и през 2013 г. Запазва
се положителната тенденция след 2012 г. на относително висока активност в тълкувателната дейност на върховните съдебни инстанции.
Потвърждава се обаче заключението, че тази положителна тенденция
се дължи преди всичко на усилията на ВКС – както и през предходните
години близо 90 % от решенията са на ВКС, а едва малко над 10 % – на
ВАС (фиг. 9).
Таблица 12

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА
януари - юли юни декември
2014 г. 2014 г.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ВКС

6

4

2

0

8

10

7

21

19

7*

12

ВАС

0

1

6

7

4

7

5

2

3

2

1

Общо

6

5

8

7

12

17

12

23

22

9

13

Източник: Сиела, www.vks.bg, www.sac.government.bg
* В изследвания период са постановени още две тълкувателни решения на ВКС, с които обаче искането за тълкуване е отклонено,
тъй като съответното Общо събрание счело, че нормите са ясни, не се нуждаят от тълкуване и липсва противоречие в практиката
по приложението им.
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Фигура 9

Тълкувателни актове на върховните съдилища
(2005 - 2014 г.)
25

20

15

10

5

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

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

От органите, оправомощени да правят искания за постановяване на
тълкувателни решения, през второто шестмесечие на 2014 г. отново
най-активен е председателят на ВКС, който е направил 9 от всички искания. Две искания е направил омбудсманът и по 1 – главният прокурор и председателят на Висшия адвокатски съвет (табл. 13). На годишна база отново председателят на ВКС има безусловно предимство
пред останалите сезиращи органи. Той е направил 13 или повече от
половината от всички искания. Четири искания е направил омбудсманът, 3 – главният прокурор и по 1 – министърът на правосъдието и
председателят на Висшия адвокатски съвет. Председателят на ВАС е
единственият, който за втора поредна година нито веднъж не е използвал това свое правомощие.
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Таблица 13

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛАЩА ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН
юли януари Общо
юни декември
2014
2014 г. 2014 г.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Председател на
ВКС

5

4

0

0

3

5

5

19

19

4

9

13

Председател на
ВАС

0

1

5

4

3

2

2

1

0

0

0

0

Главен прокурор

0

0

1,5

3

4

5

4

1

2

2

1

3

Министър на
правосъдието

1

0

1,5

0

1

2

0

1

0

1

0

1

Председател на
ВАдв.С

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

1

1

Омбудсман

0

0

0

0

0

1

0

1

1

2

2

4

Източник: Сиела, www.vks.bg, www.sac.government.bg
* В исканията на председателите на върховните съдилища са включени и исканията, отправени от състави на ВКС и ВАС на основание чл. 292 от Гражданския процесуален кодекс, съответно чл. 97, ал. 1 от Закона за съдебната власт (отм. ДВ, бр. 64 от 2007) и чл.
261, ал. 1 (отм. ДВ, бр. 64 от 2007) от Административнопроцесуалния кодекс.

В тематично отношение въпросите, по които са постановени тълкувателни решения, са свързани с приложението на разпоредби от следните нормативни актове:
Закона за Министерството на вътрешните работи – относно наличието на универсално правоприемство по чл. 123, ал. 1 от Кодекса на
труда;
Наказателно-процесуалния кодекс – относно прилагането на чл. 113
от прокурора в производството по чл. 111. ал. 2;
Гражданския процесуален кодекс – относно обвързаността на висящото гражданско дело, спорът по което е свързан с прилагането на
подзаконов нормативен акт, с решението по административното дело,
образувано по оспорване на същия подзаконов нормативен акт;
Закона за административните нарушения и наказания, Данъчноосигурителния процесуален кодекс – относно приложимостта на да61

вностните срокове за изпълнението на административното наказание
„глоба” в чл. 82, ал. 1, б. „а” във вр. с ал. 2 и 3 от Закона за административните нарушения и наказания по отношение на имуществената
санкция, наложена с влязло в сила наказателно постановление; относно приложимостта на чл. 175, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и по отношение на имуществените санкции.
Наказателно-процесуалния кодекс – относно приложимостта на
чл. 378, ал. 4;
Гражданския процесуален кодекс – относно приложимостта на чл. 1 и
2 от Закона за деноминация на лева спрямо числената стойност на определената по реда на л. 55 – 58 от Гражданския процесуален кодекс
(отм.) окончателна цена на иска в хода на производството за преценка
на допустимостта на касационното обжалване на основание чл. 280,
ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс;
Наказателно-процесуалния кодекс – относно приложимостта на чл.
263, ал. 1, когато по делата има приложени веществени доказателствени средства, придобити чрез специални разузнавателни средства;
Наказателния кодекс – относно приложението на чл. 227б, ал. 2 – да
се ангажира ли отговорността на управителя и представителя на търговско дружество или кооперация, ако не му е възложено изрично от
колективния орган за управление да поиска от съда да открие производство по несъстоятелност в 30-дневен срок от спиране на плащанията, и той не изпълни това задължение;
Закона за задълженията и договорите, Семейния кодекс – относно
приложимостта на чл. 135 от Закона за задълженията и договорите
по отношение на цялата разпоредителна сделка с недвижим имот в
режим на съпружеска имуществена общност за личен дълг на единия
съпруг; относно правните последици от сделката на разпореждане със
семейното жилище – лична собственост на единия съпруг, извършена
от него без съгласие на другия съпруг и без разрешение на районния
съд; относно последиците при извършване на доброволна делба без
участието на единия съпруг, когато идеална част от съсобствения имот
се притежава в режим на съпружеска имуществена общност; относно
допустимостта на установяване на трансформация на лично имущество на основание чл. 23, ал. 1 и 2 от Семейния кодекс в случаите на

62

придобиване на недвижим имот по време на брака чрез договор за
покупко-продажба на името на двамата съпрузи;
Гражданския процесуален кодекс – относно необходимостта от доказване на отрицателните фактически твърдения на страните, разпределянето на доказателствената тежест и тежестта за доказване на твърдението, че след уволнението си работникът или служителят е останал без
работа и не е получавал трудово възнаграждение;
Кодекса на труда – относно включването в работното време на нормативно определената почивка за хранене при работа на смени; относно изчисляването на извънреден труд при 3-месечно сумарно отчитане на работното време, ако в съответния период работникът или
служителят е ползвал отпуск;
Кодекса на труда – относно приложимостта на предварителната закрила при уволнение по чл. 333, ал. 3 по отношение на членовете на
синдикални организации;
Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински
предприятия (отм.) – относно задължението на кредиторите на приватизиращото се предприятие изрично да уведомяват органа по чл. 3 от
Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински
предприятия (отм.), ако те са му известни.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Заслужава подкрепа устойчиво високата през последните три години интензивност на тълкувателната дейност на ВКС. Все още недостатъчно активен по отношение на постановяването на тълкувателни решения е ВАС, което едва ли се дължи
на отсъствието на противоречива или неправилна съдебна практика в административното правораздаване.
2. Заслужава подкрепа устойчиво високата активност на председателя на ВКС.
Останалите легитимирани да правят искания органи обаче също следва да упражняват по-системно това си правомощие, още повече, че техните искания биха отразявали една по-странична и необременена гледна точка към противоречивата
или неправилна съдебна практика в сравнение с тази на върховните съдилища.

64

vі. хармонизация
на българското право
с правото на ЕС

П

рез периода юли – декември 2014 г. българският законодател е
транспонирал със закон 4 директиви или 4 пъти по-малко в сравнение с периода януари – юни 2014 г., когато са транспонирани
изискванията на 17 директиви (табл. 14). Общият брой на хармонизационните закони през разглежданото шестмесечие също е значително по-малък в сравнение с предходните 6 месеца – 4 закона при 11
през периода януари – юни 2014 г. От тези 4 закона 3 транспонират
директиви. Хармонизационните закони са 19 % от общия брой закони
(нови и ЗИД), което е значително по-малко в сравнение с предходното
шестмесечие (28 %), но остава в рамките на средните стойности за
останалите 6-месечни периоди. Въпреки по-малкия брой хармонизационни закони и по-малкия брой директиви, транспонирани със закон,
за цялата 2014 г. броят на транспонираните във вътрешното право
нови и изменителни директиви на ниво закон е 21 или с 2 повече в
сравнение с 2013 г. Като цяло обаче тенденцията за намаляване на
броя на транспонираните директиви се запазва – 57 директиви през
2010 г., по 32 директиви през 2011 и 2012 г., 19 директиви през 2013
г. Броят на законите, които транспонират директиви, също е значително по-малък от този през предходните три години – 12 през 2014 г., 11
през 2013 г., 21 през 2012 г., 20 през 2011 г. и 24 през 2010 г.
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Таблица 14

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

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

Бр. дела
пред СЕС

Бр.
прекратени
процедури

4

3

12

11

0

26

17

9

22

0

2

8

2014

21

12

34

11

2

34

2013

19

11

18

7

3

23

2012

32

21

27

14

3

34

2011

32

20

41

7

0

31

2010

57

24

1

10

0

41

Източник: Сиела; www.ec.europa.eu/legislation/
*Данните за броя дела пред СЕС са актуални към OВ С 46/09.02.2015 г.

През разглеждания период Европейската комисия (ЕК) е започнала 12
нови процедури срещу България за нарушение на правото на ЕС или
почти два пъти по-малко в сравнение с периода януари – юни 2014 г.
На годишна база обаче броят на официалните уведомителни писма е
вторият най-голям брой след този през 2011 г. За сметка на по-малкия
брой официални уведомителни писма през настоящия период при мотивираните становища се наблюдава значителен ръст – докато през
предходния период нямаше нито една процедура, преминала във тази
фаза на разглеждане от ЕК, през настоящото шестмесечие мотивираните становища са 11.
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През настоящия период няма нови решения на ЕК за сезиране на Съда
на Европейския съюз (СЕС). За разлика от първото шестмесечие на
2014 г. няма новообразувани дела и решения по дела за нарушаване
на задълженията на държава членка. Образуваните през предходния
6-месечен период дела пред СЕС продължават да са висящи. Това са:
дело С-141/14, свързано с одобряването на инвестиционни проекти
в защитена зона „Калиакра” без необходимите оценки на въздействието, което представлява нарушение на директиви на ЕС в областта на
околната среда;
дело C-145/14, образувано по повод функционирането на територията на
страната на депа за отпадъци, неотговарящи на европейските изисквания;
дело С-376/13, образувано по повод иска на ЕК относно действия на
България, свързани с въвеждане на ограничения и неравно третиране
на участниците на радио- и телевизионния пазар.
Настоящият анализ е обогатен с данни за още три държави, които ще
продължат да бъдат наблюдавани и в следващите броеве на Юридически барометър (Табл. 15). Това са най-новият член на ЕС Хърватска
– за да се провери верността на твърдението, че държавите от последните вълни на разширяването на Съюза, които са били подложени на
стриктен контрол за изпълнение на критериите за членство, полагат посистемни усилия да избягват процедурите за нарушение или поне да
се съобразяват със становището на Комисията с оглед недопускане
на дела пред СЕС. Другите две държави са Гърция и Испания. Гърция е
включена, за да се проследи дали актуалните събития и състоянието,
в което се намира страната, не са отражение и на неспазването на
задълженията на членството. Испания пък често е сочена като държавата, която може да последва съдбата на Гърция, поради което също
представлява интерес за изследването.
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Таблица 15

ПРОИЗВОДСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС
Официални
уведомителни писма

Мотивирани
становища

Решения на ЕК за
сезиране на СЕС

Образувани дела
пред СЕС

Решения на СЕС по
дела за нарушение

януари юни
2014 г.

юли декември
2014 г.

януари юни
2014 г.

юли декември
2014 г.

януари юни
2014 г.

юли декември
2014 г.

януари юни
2014 г.

юли декември
2014 г.

януари юни
2014 г.

юли декември
2014 г.

22

12

0

11

1

0

2

0

2

0

Румъния

18

10

4

11

0

1

0

0

0

0

Чехия

20

11

4

2

0

1

0

1

0

0

България

Унгария

19

21

3

5

0

0

1

0

2

0

Германия

18

28

3

8

0

2

1

1

0

4

Франция

21

20

6

5

0

3

2

1

0

1

Австрия

20

17

3

4

2

3

1

1

0

0

Нидерландия

7

5

2

4

0

2

1

0

0

1

Италия

26

19

6

13

3

1

1

1

4

2

Гърция

17

40

3

9

1

4

*

1

*

4

Испания

20

27

5

6

0

6

*

2

*

3

Хърватска

9

9

0

0

0

0

*

0

*

0

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

България продължава да е сред малкото държави членки, при които
процедурите за нарушение на задълженията, произтичащи от членството, рядко достигат до съдебната фаза (табл. 16). Отличникът сред
държавите членки, извън по-новите държави членки, е Нидерландия.
Най-много решения по дела за нарушения на правото на ЕС през изследваните пет години са постановени срещу Италия (32) и Франция
(24). Италия е и страната, срещу която се откриват най-много процедури за нарушение на правото на Съюза (263 от 2010 до 2014 г.) – близо
два пъти повече в сравнение с останалите изследвани държави. Гърция
и Испания обаче определено имат шанса да оспорят „лидерството“ на
Италия. През 2014 г. Гърция е получила 57 официални уведомителни
писма и 12 мотивирани становища. По 5 открити процедури ЕК е взела
решение да сезира СЕС. Срещу Испания пък са открити 47 нови процедури, 11 са преминали във фазата на мотивираното становище, а по
отношение на 6 ЕК е решила да сезира СЕС.
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Таблица 16

ПРОИЗВОДСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПО ГОДИНИ

1

0

0

2

3

2

0

0

0

0

2

2

1

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

2014

3

0

2013

2

1

2011

2012

1

0

2014

0

15

2010

11

5

2013

2012

7

9

2011

14

10

2014

7

10

2010

10

28

2013

34

31

2011

2012

18

29

2014

27

57

2010

41

5

2013

2011

1

Румъния

2011

България

2010

2012

Решения на СЕС по
дела за нарушение

2010

Образувани дела
пред СЕС

2014

Решения на ЕК за
сезиране на СЕС

2013

Мотивирани
становища

2012

Официални
уведомителни писма

Чехия

3

59

19

23

31

22

15

5

2

6

6

3

0

0

1

2

6

0

0

1

3

0

1

3

0

Унгария

1

76

33

31

40

16

14

13

7

8

4

0

2

1

0

2

0

3

1

1

0

1

0

1

2

Германия

3

44

23

32

46

19

24

10

6

11

8

5

7

2

2

4

0

7

3

2

6

5

3

2

4

Франция

5

57

25

35

41

22

18

13

7

11

12

9

4

2

3

5

8

5

2

3

9

4

4

6

1

Австрия

4

53

29

30

37

22

16

15

9

7

11

1

0

1

5

7

4

0

1

2

4

5

3

1

0

Нидерландия

2

41

15

15

12

19

16

10

6

6

7

5

4

4

2

4

3

0

1

1

2

1

4

2

1

Италия

4

105

55

54

45

24

25

23

13

19

7

8

4

4

4

6

5

4

4

2

9

9

2

6

6

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

През разглеждания период България е отправила 3 преюдициални запитвания до СЕС (фиг. 10) или два пъти по-малко спрямо преюдициалните запитвания, отправени през предходния период (януари – юни
2014 г.). За цялата 2014 г. броят на отправените преюдициални запитвания е 9 – с 1 по-малко от 2013 г. (10), с 4 по-малко от по-малко
от 2012 г. (13) и с 10 по-малко от тези през 2011 г. (19). Тези данни
установяват тенденция на трайно намаляване на активността на българските правораздавателни юрисдикции по отношение на отправяне
на искания до СЕС за тълкуване на договорите и вторичното законодателство на ЕС.
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Фигура 10

Преюдициални запитвания (юли - декември 2014 г.)
Решения по преюдициални запитвания

Преюдициални запитвания
Германия

31

Италия

20
9

Нидерлания

5

Франция

8
6

Австрия
Испания

13

8
18

6
4
4

Чехия
България

3
3

Румъния

3

Унгария

5
10

1

Хърватска 0

0

Гърция

0

2

Източник: Официален вестник на ЕС
Данните са актуални към ОВ С 46/09.02.2015 г.
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30

37

Броят на решенията по преюдициални запитвания също е по-малък в
сравнение с предходното шестмесечие – 3 през периода юли – декември 2014 г. и 5 за периода януари – юни 2014 г. Общо за 2014 г. броят
на решенията по искания от страна на България е 8 или с 4 по-малко от
2013 г. (12). Въпреки намалението спрямо 2013 г. и 2012 г. (съответно
12 и 11 решения) все пак в сравнение с 2010 г. (3 решения) и 2011 г.
(6 решения) броят на решенията по преюдициални запитвания остава
относително висок (фиг. 9).
По отношение на предмета на отправяните от България преюдициални запитвания няма особена промяна. Отново доминират запитвания
за тълкуване на правото на ЕС главно по данъчно-осигурителни и митнически въпроси. Затова и основните субекти, които отправят преюдициални запитвания, отново са административните съдилища. През
настоящия период 2 преюдициални запитвания са отправени от Административен съд – Варна, който е традиционно сред по-активните
административни съдилища по отношение на използването на тази
възможност в рамките на висящите пред него спорове, а третото запитване е отправено от Административен съд – Плевен. Решенията на
СЕС са по преюдициални запитвания на Административен съд – София-град, Административен съд – Варна и ВАС.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Още по-категорично се налага изводът, че причините за силната динамика в законодателството не могат да бъдат приписвани на членството ни в Съюза – под 20
% от законите са изменени и допълнени заради необходимостта от съобразяване
на националния правен ред със задължения, следващи от законодателството на ЕС
– за транспониране на директиви или за изпълнение на регламенти и други актове
с непосредствена приложимост.
2. Остават валидни изводите, че в рамките на ЕС има две основни групи държави,
които относително последователно спазват правото на Съюза (имат по-малко на
брой открити производства за нарушение на правото на ЕС – както пред ЕК, така и
дела, стигнали до СЕС). От една страна, това са по-новите държави членки, сред които и България (в това отношение българските институции заслужават положителна
оценка). А от друга страна, това са страни като Нидерландия, които имат ниски нива
на корупцията и различно отношение към правния ред (според данните за индекса
за възприятие на корупцията на „Прозрачност без граници“ през 2014 г. Нидерландия се нарежда на 8 място от всички изследвани 177 държави с оценка 83.
3. Очертава се тенденция на намаление на броя на преюдициалните запитвания,
която, ако се запази, ще се отрази и върху броя на постановените решенията на
СЕС. От гледна точка на материалния обхват на преюдициалните запитвания би могло да се препоръча този механизъм да се използва по-активно не само по митнически и данъчни спорове, но и при решаването на други правни спорове, в области,
в които се прилага правото на ЕС. Това би довело до разширяване на тематичния
обхват на отправяните от България искания за тълкуване на първичното и вторичното законодателство на ЕС, би обогатило практиката на съдилищата и би създало
повече гаранции за защита на правата и интересите на българските граждани.
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VII. Състояние
на основните права
в практиката на ЕСПЧ

П

рез втората половина на 2014 г. Европейският съд по правата на
човека (ЕСПЧ) е постановил 7 решения по същество по дела срещу България (табл. 17) или с 4 по-малко спрямо първото шестмесечие на 2014 г, когато са постановени 11 решения. Спрямо второто
шестмесечие на 2013 г. (8) броят на постановените решения срещу
България също намалява. Наблюденията за намаляване на постановените решения по същество против България се повтарят и при проследяване на данните на годишна база – 18 решения през 2014 г., 26
през 2013 г. и 64 през 2012 г. Следва да се има предвид, че намаляването на броя на решенията по същество през последните години има
връзка и с възприетата от Съда политика, предоставяща възможност
делата да се разглеждат от различни формации от съдии, в това число
и от един съдия, с използването на института на пилотните решения
при множество жалби срещу еднакви по своя характер нарушения,
приоритизацията на жалбите, както и с увеличаването на приятелските
споразумения и едностранните декларации.
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Таблица 17

ЕСПЧ – РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО
Година
юли - декември
2014 г.
януари - юни
2014 г.
2013

БЪЛГАРИЯ

РУМЪНИЯ

ФИНЛАНДИЯ

УНГАРИЯ

ГЕРМАНИЯ

ИСПАНИЯ

7

31

2

9

5

3

11

55

10

31

8

3

26

88

3

42

6

12

2012

64

79

5

26

22

10

2011

62

68

7

33

41

12

2010

81

143

17

21

36

13

2009

63

168

29

30

21

17

2008

59

199

9

44

10

3

2007

53

93

26

24

12

5

2006

45

73

17

32

10

5

2005

23

33

13

17

16

0

Източник: www.echr.coe.int

При останалите изследвани държави също се наблюдава известно намаление спрямо предходния период. Финландия има 2 решения през
настоящия период спрямо 10 през предходния период; срещу Германия са постановени 5 решения през настоящия период и 8 през предходния период. Съществено е намаляването при две други държави.
Румъния, която е един от „първенците“ по осъдителни решения, има
31 решения през настоящия период и 55 през предходния и Унгария,
която има 9 решения през настоящия период и 31 през предходния
период. Броят на решенията по същество срещу Испания е еднакъв с
този през миналия период – 3 решения.
От решените през второто шестмесечие на 2014 г. дела против България по-голям интерес представляват „Димитров и други срещу България“, „Харакчиев и Толумов срещу България“, „Анжело Георгиев и
други срещу България“ и „Преждарови срещу България“.
Решението „Димитров и други срещу България“ е по повод смъртта на
Ангел Димитров, настъпила при задържането му от полицията. Интерес74

ното за това дело, че то е решено само за две години и половина, което
е доста кратък период за производство пред ЕСПЧ. Жалбата срещу България е подадена на 5 декември 2011 г. На 11 юли 2012 г. Съдът е дал
приоритет на това дело, а на 1 юли 2014 г. е постановил решението по
същество. Приоритетът на делото и бързината, с която то е разгледано,
изразяват становището на Съда, че в България продължават да са налице сериозни нарушения, свързани със случаи на употреба на прекомерна сила при задържане, както и липса на ефективно разследване и
наказване на тези посегателства. В решението си Съдът е приел също,
че има нарушение и на чл. 6 от Конвенцията, тъй като ВКС е приел
нови факти при анализа на причинната връзка между поведението на
властите и смъртта на жертвата, не е отговорил на въпроса за необходимостта и пропорционалността на използваната сила и е намерил,
че поведението на полицаите е законосъобразно, защото не то е било
причина за смъртта, като не е засегнал данните за побой и задушаване
на жертвата.1
Интерес представлява и решението по делото „Харакчиев и Толумов
срещу България“. В него Съдът анализира наказателната политика на
България и по-конкретно наказанията доживотен затвор и доживотен
затвор без замяна. ЕСПЧ приема, че поради натрупването на еднообразна практика и вероятното депозиране на нови оплаквания срещу
Република България за същите нарушения следва да се предприемат
законодателни изменения в Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража, като се премахне автоматичното прилагане
на специален режим през първите 5 години от изтърпяването на наказанието доживотен затвор и доживотен затвор без замяна, а това
зависи от конкретната оценка на случая и за стриктно необходимото
време.2
По делото „Анжело Георгиев и други срещу България“ ЕСПЧ постановява, че е налице нарушение на чл. 3 от Конвенцията във връзка с приложената спрямо няколко от жалбоподателите сила и помощни средства,
в това число и електрошокове, при извършването на претърсване и

1

Повече за това решение на http://blhr.org/newsletter/

Повече за това решение и за по-интересните въпроси, свързани с практиката на ЕСПЧ http://blhr.org/
newsletter/ и http://www.pravanachoveka.com
2
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изземване от маскирани служители на ЦСБОП в офисите на доставчик
на интернет услуги по подозрение за използване на нелицензиран софтуер. Както Съдът е отбелязвал и в други свои решения (вж. „Христови
срещу България“), в решението си по конкретното дело той постановява, че когато полицаите е нужно да използват маски, те следва да
носят някакви знаци, които да позволят тяхното идентифициране в случай на оплакване от техните действия. Съдът отчита, че към момента
на събитията (юни 2008 г.) в българското законодателство отсъстват
разпоредби за реда и начина на прилагането на електрошокове, което
повдига редица въпроси, свързани с прилагането на стандарта по чл.
3 от Конвенцията.3
Жалбата по делото „Преждарови срещу България“ е по повод претърсване и изземване в компютърен клуб, извършено с оглед неотложността на
действието без предварително разрешение от съдия, като полицейските
власти изземват всички компютри. Съдът намира, че в случая има нарушение на чл. 8 от Конвенцията, защото въпреки че чл. 191 от Наказателно-процесуалния кодекс (отм.) допуска извършването на претърсване и
изземване без разрешение от съдия в неотложни случаи, е налице съмнение доколко случаят е бил неотложен. Съдът отбелязва, че в закона
липсват ясни правила относно обхвата на последващия съдебен контрол
върху действия, засягащи личната сфера на лицата4.
Във връзка с подготвяното трето пилотно решение против България по
делото „Нешков и други срещу България“ по повод на лошите условия
в българските затвори и липсата на ефективни правни средства за
защита, за което беше споменато в предходния брой на Юридически
барометър5, на 27 октомври 2014 г. Съдът официално обяви, че спира
разглеждането на жалби за нарушения по чл. 3 и чл. 13 от Конвенцията във връзка с местата за задържане под стража и изтърпяване на
наказанието „лишаване от свобода“, до евентуалното обявяване на
пилотното решение. На 27 януари 2015 г. Съдът прие пилотно решение
по делото „Нешков и други срещу България“, но то все още не е окончателно.
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3

http://www.pravanachoveka.com, както и http://blhr.org/newsletter/

4

http://www.pravanachoveka.com, както и http://blhr.org/newsletter/

5

вж. бр. 9 на Юридически барометър, т.VII, стр. 72

Сериозно значение за запазването на тенденцията на намаление на
броя на осъдителните решения против България има и създаденият национален механизъм за обезщетяване на пострадалите в случаите на
бавно правораздаване (с двете процедури – административната по Закона за съдебната власт – в сила от 1 октомври 2012 г., и съдебната по
Закона за отговорността на държавата и общините за вреди – в сила
от 15 декември 2012 г.).
По данни на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) в периода
01.07.2014 г. – 31.12.2014 г. са постъпили общо 245 заявления по глава трета „а“ от Закона за съдебната власт срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, от които 126
по граждански и 119 по наказателни дела. В този период са разгледани 195 основателни заявления. 27 от подадените през разглеждания
период заявления са от лица, подавали жалби пред ЕСПЧ, обявени за
недопустими поради неизчерпване на вътрешноправните средства
По данни на Министерството на правосъдието за същия период са изготвени 87 предложения за сключване на споразумения с граждани за
изплащане на обезщетения.
През анализирания период сред основните причини за нарушаване
на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, констатирани от Инспектората към Висшия съдебен съвет, са: лошо администриране на делата и несвоевременно обработване на документите
от съдия–докладчика; неспазване на предвидените от процесуалните
закони срокове за постановяване на съдебните актове; недостатъчно
добра организация на съдебните процеси; недостатъчно прилагане на
предвидените от закона способи за дисциплиниране на участниците
в процеса; непознаване от страна на магистратите на Европейската
конвенция за защита правата на човека и основните свободи, както
и съдебната практика на ЕСПЧ; неправилно прилагане на материалния и процесуалния закон от съда, което е довело до неколкократна
отмяна на постановените по конкретни дела решения от страна на погорните инстанции; недостатъчно ефективен надзор на прокурорите
над разследващите органи и безкритично удължаване на сроковете
за разследване, без да се съобразяват с повтарянето на едни и същи
формални причини.
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Запазва се тенденцията България да е извън десетицата държави, против които има най-много жалби (фиг 11). През 2014 г. продължава да е
висок броят на недопустимите жалби, които Съдът е отказал да разгледа по същество – 2380 жалби, като се наблюдава почти двойно увеличение спрямо данните за 2012 г.
Фигура 11

Висящи производства пред еспч към 31.12.2014 г.

Словения - 1700
2.40%

Останалите 37 държави
13100
18.70%

Украина
13650
19.50%

Полша - 1800
2.60%
Унгария - 1850
2.60%

Италия
10100
14.40%

Грузия - 2300
3.30%
Сърбия - 2500
3.60%

Турция
9500
13.60%

Румъния - 3400
4.90%

Източник: http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_pending_2014_ENG.pdf
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Русия
10000
14.30%

По-важни изводи и препоръки:
1. Налице е устойчива тенденция за намаляване на броя на осъдителните решения
на ЕСПЧ срещу България. Тя обаче не отразява съответно намаление на нарушенията на Конвенцията, поради което компетентните органи трябва да продължат
да полагат системни усилия за осигуряване на по-ефективна закрила на правата
на човека.
2. През изминалите шест месеца Съдът постановява няколко важни решения, които
показват, че все още е налице траен и дълбок проблем във връзка с прекомерната
употреба на сила от полицейски служители и с отсъствието на ефективни разследвания срещу тях. Другото основно заключение от решенията през този период е, че е
необходимо трайно решение на проблема с лошите условия в местата за лишаване
от свобода, както и преосмисляне на действащата система от наказания.
3. Очертава се тенденция към намаляване на броя на жалбите, подадени срещу
България, която до голяма степен зависи от ефективността на националния механизъм за обезщетяване на гражданите в случаите на бавно правораздаване.
Отново би могла да се направи препоръка за стартиране на разговора относно
възможността за въвеждане на допълнителни национални инструменти за защита
на правата и свободите на гражданите.
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VIII. Няколко идеи за
противодействие на корупцията в
МВР и органите на съдебната власт
1. Въведение

К

орупцията е един от най-болезнените проблеми, пред които са
изправени българското общество и българската държава, а с последиците от този проблем живеят на практика всички български
граждани. Разговорът за корупцията в България протича с променлив
интензитет. Той се изостря по време на предизборна кампания и в началото на мандата на всяко ново управление, като става особено интензивен около обявяването на поредния Доклад на ЕК по механизма
за сътрудничество и проверка. Този разговор безспорно има силен политически заряд, но у нас той най-често се изчерпва с прехвърляне на
отговорността, с посочване на виновник или с обещания за радикална
промяна. Скоро след това се прави уточнение, че тази промяна ще
отнеме години, а случването й е под условие да се събере конституционно мнозинство в Народното събрание или да се произведат избори за Велико Народно събрание, което да промени Конституцията. Без
да се омаловажава значението и необходимостта от тези по-дълбоки
промени в статута на институциите с правомощия в областта на превенцията и противодействието на корупцията и в правилата, по които
те функционират, световният опит показва недвусмислено, че добре
насочените и навременни, макар и по-малки стъпки биха могли да постигнат съществен резултат.
Доколкото съществуват различни дефиниции за корупция, в рамките на
този анализ се приема, че корупция е всяко използване на служебно
положение за набавяне на облага, която не се следва. Така не е трудно да се види, че корупцията руши основите на държавността и силно
разколебава доверието в ефективността и предвидимостта на правния
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ред. Тя влошава инвестиционния климат и изкривява регулациите и
пазарната логика и така става една от основните пречки пред икономическото развитие, а оттам и пред подобряването на качеството на
живот на българските граждани.
Фокусът на настоящия анализ ще бъде поставен само върху едно от
измеренията на корупцията, а именно корупцията в МВР6 и в органите
на съдебната власт. Това не означава подценяване на корупцията в
други публични сектори (администрация, здравеопазване, образование, енергетика и т.н., включително корупционни практики при провеждането на процедурите за предоставяне на обществени поръчки),
политическата корупция, включително незаконосъобразна намеса в
изборния процес, корупцията в частната сфера и т.н. Но органите в
системата на МВР и органите на съдебната власт са отговорни съобразно своите правомощия да гарантират върховенството на закона
и правовия ред и спазването на правата на гражданите. Корупцията в
тези системи отнема възможността на гражданите да получат защита
на своите права и законни интереси. Това са органите, в които те трябва да имат най-голямо доверие и към които да могат да се обърнат, когато търсят справедливост. Те са и тези, които трябва да разкриват, да
разследват, да доказват и да наказват случаите на корупция във всички
останали сфери на държавното управление, включително с участието
на държавни органи, лица с имунитет и висши държавни служители, а
така и случаите на корупция вътре в системите на МВР и органите на
съдебната власт.
Направените в настоящия анализ препоръки и предложените мерки
нямат претенция нито за изчерпателност, нито за оригиналност. Те обаче са подбрани така, че да отговарят на следните условия: 1) биха могли да се приложат веднага, при спазване на обикновената законодателна процедура, без да се налага да се търси съгласие за промяна на
Конституцията; и 2) макар и относително прости, имат потенциала да
постигнат сериозен и бърз резултат. Разбира се, въвеждането на тези
мерки не изключва разговора за реализация на по-сериозни промени
в институционалната рамка или в предвидените процедури.

6
За целите на настоящия анализ, когато се говори за МВР, се разбират както органите на МВР, така и ДАНС със
съзнание, че подобно включване е твърде условно и недотам прецизно.
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2. Правна рамка

Действащата нормативна уредба за превенция и противодействие на
корупцията в България обхваща редица международноправни, европейски и национални актове, които в своята съвкупност формират основата на политиката срещу корупцията. Въпреки необходимостта от
усъвършенстване на отделни институти, механизми и процедури през
последните години българското антикорупционно законодателство претърпя значително развитие и днес в по-голямата си част въвежда в достатъчна степен международните стандарти в областта на превенцията,
противодействието и наказването на корупцията. Такова признание
България е получавала нееднократно от страна на Европейската комисия, а и от Групата на държавите срещу корупцията към Съвета на Европа (GRECO), в която страната ни участва от създаването й през 1999 г.
Настоящото изследване няма за цел да направи обстоен анализ на
всички действащи актове, имащи отношение към превенцията и борбата с корупцията. То се фокусира върху разпоредбите, които имат приложение спрямо органите на МВР и на съдебната власт, и които имат
отношение към направените препоръки и предложения.
2.1. Международноправни актове
Република България се е присъединила към основните международноправни актове в областта на превенцията и противодействието на
корупцията.
Конвенция на ООН срещу корупцията (ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 3 август 2006 г.; ДВ, бр. 66 от 2006 г.
в сила за Република България от 20 октомври 2006 г.)
Член 11 от Конвенцията предвижда изрични мерки по отношение на
съдиите и прокурорите. Според Конвенцията, отчитайки независимостта на магистратите и тяхната ключова роля в борбата срещу корупцията, всяка държава – страна по конвенцията, в съответствие с
основните принципи на правната си система и без да накърнява тази
независимост, трябва да предприеме мерки за увеличаване на чест82

ността и предотвратяване на възможностите за корупция сред магистратите. Такива мерки могат да включват правила за поведение на членовете на съдебната власт.
Наказателна конвенция относно корупцията на Съвета на Европа
(ратифицирана с резерви със закон, приет от 38-то Народно събрание
на 12 април 2001 г.; ДВ, бр. 42 от 2001 г. в сила за Република България
от 1 юли 2002 г.)
Според Конвенцията всяка страна съобразно вътрешния си правен
ред трябва да приеме законодателни и други мерки, за да обяви за
престъпление пасивния подкуп на национални длъжностни лица, в това
число на съдии и прокурори (чл. 3), търговията с влияние (чл. 12), както и изпирането на облаги, придобити от корупционни престъпления
(чл. 13). Допълнителният протокол към Наказателната конвенция относно корупцията, в сила за Република България от 1 февруари 2005
г., включва като възможни субекти на тези престъпления и арбитрите
и съдебните заседатели. Наблюдението на изпълнението на Наказателната конвенция и Протокола към нея е възложено на GRECO.
2.2. Актове на ЕС
След присъединяването на България към ЕС спрямо нея започнаха да
се прилагат редица актове на Съюза, които в по-голяма или в по-малка степен имат отношение към предотвратяването и противодействието на корупционното поведение – актове в областта на защитата на
финансовите интереси на ЕС, законодателство в областта на обществените поръчки, изпирането на пари, организираната престъпност и
др. По силата на Договора за присъединяване към ЕС (Приложение 1)
България стана страна и по редица конвенции, сключени от държавите
членки, включително Конвенцията за борба с корупцията, в която са
въвлечени служителите на Европейските общности или служители на
държавите членки на Европейския съюз от 26 май 1997 г. (съставена
на основание чл. 34 от Договора за Европейския съюз, предишен чл.
К.3 от Договора за Европейския съюз; ОВ С 195, 25.06.1997 г., стр.
2). Конвенцията и Обяснителният протокол към нея се доближават по
съдържанието си до Наказателната конвенцията относно корупцията.
Те изискват от държавите страни по Конвенцията да предприемат не83

обходимите мерки съобразно националните си процедури, така че да
обявят за престъпление и да наказват активния и пасивния подкуп с
участието включително на „министри, избрани членове на камарите на
парламента, членове на най-висшите съдилища или членове на Сметната палата“. Предвидените наказания следва да са „ефективни, пропорционални и възпиращи …, включително, поне за сериозните случаи,
наказания, свързани с лишаване от свобода, които могат да са основание за екстрадиция“.
2.3. Национално законодателство
Действащото антикорупционното законодателство обхваща редица
общи и специални закони и подзаконови нормативни актове. Норми с
антикорупционен ефект се съдържат и в редица закони, нямащи пряко
отношение към противодействието на корупцията.
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
(Обн. ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., в сила от 1 януари 2009 г.)
урежда правилата за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси на лицата, заемащи публични длъжности. Изрично е предвидено, че такива лица са и председателите на върховните съдилища и
главният прокурор, членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), главният
инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС, административните ръководители на органите на съдебната власт, съдиите, прокурорите
и следователите, както и служителите на изпълнителната и съдебната
власт с изключение на заемащите технически длъжности. Законът съдържа широка дефиниция на облагата, мотивираща частния интерес,
който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията. Той въвежда редица забрани и ограничения за изпълняващите публична длъжност, включително
след освобождаването им от нея, и ги задължава да декларират всяка
несъвместимост и всеки частен интерес, в това число настъпилите промени в декларирани обстоятелства. При установяване на конфликт на
интереси по предвидения от закона ред се налага административно
наказание глоба, освен когато деянието не представлява престъпление, лицето се освобождава от публична длъжност и получената облага,
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включително трудовото възнаграждение за периода, в който конфликтът на интереси е бил укрит, се отнемат. Законът урежда също състава,
функциите и организацията на дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество
Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество (Обн. ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., в сила от 19 ноември
2012 г.) урежда условията и реда за установяване и отнемане по гражданскоправен ред на незаконно придобито имущество (процедура,
популярно наричана „гражданска конфискация“). Законът вече е бил
предмет на анализ в рамките на Юридически барометър (вж. бр. 5,
раздел II, т. 2.3.1 и бр. 6, раздел II, т. 2.2.1). Той беше силно критикуван
заради твърде широкия му обхват, както и поради практически неограниченото обратно действие, водещо до накърняване на правата на
гражданите и на основни принципи на правото като правната сигурност и изискването за предвидимост на правния ред. Въпроси, които
не бяха решени от Конституционния съд, поради което изложените аргументи продължават да са валидни и днес.
Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности
Предмет на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи
висши държавни и други длъжности (Обн. ДВ, бр. 38 от 9 май 2000 г.)
е създаването на публичен регистър към председателя на Сметната
палата за деклариране на имущество, доходи и разходи на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности. По същество законът урежда задължение определени лица да подават декларации за доходите
и имуществото си и условията и реда за проверка на декларираните
обстоятелства от Сметната палата. В обхвата на закона попадат: председателите и съдиите от ВКС и ВАС; главният прокурор и прокурорите от
Върховната касационна и Върховната административна прокуратура;
директорът на Националната следствена служба и неговите заместници; членовете на ВСС, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС; директорите и заместник-директорите на службите за
сигурност и на службите за обществен ред по смисъла на Закона за
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защита на класифицирана информация; председателят и заместникпредседателите на ДАНС, както и главните директори, директорите на
дирекции и на териториални дирекции на агенцията; главният секретар на МВР и неговите заместници, директорите на главните дирекции
и техните заместници, директорите на областните дирекции на МВР и
техните заместници; съдиите, прокурорите и следователите на основание чл. 2, ал. 1, т. 39 от Закона във връзка с чл. 228, ал. 1 от Закона
за съдебната власт. Лицата, които са субект на проверка, подават декларации при встъпване и освобождаване от длъжност, както и годишни декларации по отношение на доходите, имуществото, разходите и
обезпеченията през предходната година. Декларациите се проверяват
от Сметната палата относно достоверността на фактите само по документи, т.е. въз основа на информация, получена от органите и институциите, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване, както и чрез достъп до поддържаните от тях
електронни бази данни. При установяване на несъответствие между
фактите и документите Сметната палата сезира Националната агенция
по приходите и ДАНС за извършване на по-задълбочена проверка.
Наказателен кодекс
Наказателният кодекс (Обн. ДВ, бр. 26 от 2 април 1968 г., в сила от
01 май 1968 г.) съдържа уредба на всички основни корупционни
престъпления, като в много отношения предвижда по-строг режим
от изисквания съгласно международния стандарт. В раздел IV на
глава осма „Престъпления против дейността на държавни органи,
обществени организации и лица, изпълняващи публични функции“
са уредени активният и пасивният подкуп, посредничеството и подстрекателството към подкуп, както и търговията с влияние. Наказателният кодекс криминализира широк кръг от деяния – както поискването, така и приемането на дар или каквато и да е облага, която
не се следва, а също и приемането на предложение или обещание
за дар или облага. Отговорността се диференцира както с оглед на
изпълнителното деяние, така и с оглед субекта на престъплението.
Ако облагата се получава за действия в кръга на службата (законосъобразно поведение), наказанието е лишаване от свобода до шест
години и глоба до 5 000 лв. По-тежко наказуемо е деянието, когато
действията на длъжностното лице са в нарушение на службата му
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(лишаване от свобода до осем години и глоба до 10 000 лв.), и найтежко – когато те осъществяват състав на длъжностно престъпление
(лишаване от свобода до десет години и глоба до 15 000 лв.). Квалифицирани състави на престъплението са предвидени в случаите,
когато субект на пасивния подкуп е лице, което заема отговорно
служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател, полицейски орган или разследващ полицай. В
тези случаи наказанието е: 1) лишаване от свобода от три до десет
години, глоба до 20 000 лв. и лишаване от права, когато субектът на
престъплението е обещал да извърши или да не извърши, съответно
е извършил или е пропуснал да извърши нещо в кръга на службата
си или е нарушил службата си, ако това не съставлява престъпление;
2) лишаване от свобода от три до петнадесет години, глоба до 25
000 лева и конфискация до ½ от имуществото на виновния, както и
лишаване от права – когато субектът е извършил или се е съгласил
да извърши друго престъпление във връзка със службата му. През
2002 г. беше предвидена наказателна отговорност в случаите на
т.нар. търговия с влияние – упражняването на влияние при вземане
на решение от длъжностно лице във връзка със службата му срещу
получаването на неследваща се облага. Наказанието е лишаване от
свобода до шест години или глоба до 5 000 лева. При всички престъпления по раздел IV освен наказанията, се налага и специфичната
конфискация по чл. 53 от Наказателния кодекс.
Наказателно-процесуален кодекс
Наказателно-процесуалният кодекс (Обн. ДВ, бр. 86 от 28 октомври 2005 г., в сила от 29 април 2006 г.) определя престъпленията
по глава осем, раздел IV от Наказателния кодекс за подсъдни на
окръжните съдилища като първа инстанция и урежда реда, по който се провежда наказателното производство. От 1 януари 2012 г.
са в сила и особените правила за разглеждане на дела, подсъдни
на специализираните наказателни съдилища. Сред тези дела не са
включени делата, образувани за корупционни престъпления дори
ако са извършени от служители на МВР и органите на съдебната
власт, както и от лица, заемащи висши държавни длъжности, освен
ако деянието не осъществя някой от съставите, свързани с дейност
на организирана престъпна група.
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Закон за съдебната власт
Законът за съдебната власт (Обн. ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г.) урежда
устройството и принципите на дейността на органите на съдебната система, както и статута на магистратите. Законът съдържа подробни правила за конституирането, статута и функциите на ВСС, включително за
създаването и дейността на Постоянна комисия „Професионална етика
и превенция на корупцията“. Уредени са и съставът и дейността на Инспектората към ВСС. През 2011 г. в закона са направени изменения и
допълнения, чрез които системата от съдилища е разширена със специализирания наказателен съд и апелативния специализиран наказателен
съд, а в прокуратурата е предвидено създаването на специализирана
прокуратура и апелативна специализирана прокуратура. В съответствие
със Закона ВСС има правомощието на одобри Кодекс за етично поведение на българските магистрати и Етичен кодекс на съдебните служители.
Закон за Министерството на вътрешните работи
Действащият Закон за Министерството на вътрешните работи (Обн.
ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г.) е съвсем нов. Той отмени Закона за
МВР от 2006 г. и за по-малко от една година на действие вече има
3 изменения и допълнения. И старият, и действащият Закон за МВР
страдат от редица несъвършенства, които обаче като че ли остават
встрани от иначе интензивната законодателна намеса. Въпреки че
някои от законите за изменение и допълнение бяха доста сериозни
като обем, основните промени през последните години се ограничават най-вече до разместване (изваждане и връщане) на структури от
системата на МВР и промени в ръководството. Така например, две от
тези изменения касаеха промяна в статута и реда за назначаване на
професионалното ръководство на МВР в лицето на главния секретар,
както и прехвърлянето на Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ (ГДБОП) от МВР към ДАНС, а после обратно. Преминаването на ГДБОП към ДАНС беше аргументирано с подобряването на
координацията между екипите с оглед постигане на по-добри резултати
в разследването на организираната престъпност и корупцията по високите етажи на властта. През февруари 2015 г. ГДБОП отново стана част
от МВР с твърдението, че с вливането на ГДБОП в ДАНС Агенцията се
е превърнала „в опасен мастодонт с мега-правомощия“, поради което
трябва да се реформира.
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Законът за МВР подробно урежда правомощията на отделните полицейски органи, като възлага на ГДБОП превантивната, оперативно-издирвателната и разследващата дейност по отношение на организираната престъпност, в това число на корупцията в органите на държавна
власт. Подробно е уреден статутът на служителите на МВР, включително
несъвместимости и изисквания за деклариране на имуществото им,
редът за постъпване на държавна служба, както и кариерното им развитие. Предвидено и издаването на Етичен кодекс за поведение на
държавните служители в МВР, спазването на който е част от трудовата
им функция.
Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“
Законът за ДАНС (Обн. ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., в сила 1 януари.2008 г.) предвиди създаването на самостоятелен и независим орган за изпълнение на политиката по защита на националната сигурност.
На практика ДАНС беше създадена чрез изваждане на Главна дирекция
„Национална сигурност“ от структурата на МВР и издигането й в ранг на
държавна агенция към Министерския съвет. Законът урежда устройството и дейността на ДАНС, статута на нейните служители и правомощията
на органите й. Той изрично определя корупцията сред лица, заемащи
висши държавни длъжности, като заплаха за националната сигурност и
възлага на органите на Агенцията оперативно-издирвателната и оперативно-техническата дейност по отношение на тези посегателства. Уреден е статутът на агентите и сътрудниците в ДАНС, като е предвидено в
поведението си те да се ръководят от Етичния кодекс за поведение на
държавните служители, утвърден от председателя на Агенцията.
Кодекс за етично поведение на българските магистрати, Етичен кодекс за поведение на държавните служители в МВР и Етичен кодекс за
поведение на държавните служители в ДАНС
Етичните стандарти за поведение съдържат правила за осъществяване
на професионалните задължения на служителите в МВР и органите на
съдебната система в услуга на гражданите и обществото и с оглед опазване на престижа на службата и доверието в нея. Това са изисквания,
които надхвърлят простото законосъобразно изпълнение на държавната служба, и предвиждат, че спрямо поведението на магистратите и
служителите в органите на МВР ще се прилага и морално-етичен ета89

лон. И в трите специални закона, уреждащи статута на тези служители,
неспазването на етичните правила е уредено като основание за налагане на дисциплинарна отговорност, включително освобождаване от
държавна служба.
Кодексът за етично поведение на българските магистрати предвижда,
че в своята дейност магистратите се ръководят от принципите на независимост, безпристрастност, справедливост и прозрачност, вежливост
и толерантност, почтеност и благоприличие, като задава и най-общи
критерии за поведението, което отговаря на тези принципи. Според Кодекса почтеността предполага да не се приемат материални или нематериални облаги, независимо от естеството им, които могат да поставят
под съмнение независимостта и безпристрастността на магистрата, а
благоприличието е въздържане от всякакви действия, които биха могли
да компрометират честта на магистрата в професията и обществото. На
свой ред независимостта на магистратите не допуска поддаването им
на външно влияние, натиск, заплахи, пряка или косвена намеса както
в работата, така и в действията и поведението им извън службата. В
по-голямата си част правилата за етично поведение, които би трябвало
да конкретизират посочените по-горе принципи, повтарят с други думи
съдържанието на самия принцип или са формулирани твърде абстрактно и не посочват конкретни форми на недопустимо поведение („да е с
безукорна репутация“, „да избягва действия и постъпки, явяващи се в
разрез с утвърдените в обществото разбирания за благоприличие“, „да
се въздържа от всякакви действия, които биха могли да компрометират
честта му“).
Етичният кодекс за поведение на държавните служители в МВР съдържа
по-детайлни правила за недопускане на корупционно поведение Предвиден е самостоятелен раздел III „Неподкупност и поведение, недопускащо прояви на корупция“. Според Кодекса държавният служител е неподкупен и не се възползва от правомощията си и служебното си положение
с цел лично облагодетелстване или с друга користна цел. Държавният
служител не трябва да допуска да бъде поставен във финансова или друга зависимост от отделни лица и организации, които могат да повлияят
на изпълнението на служебните му задължения, да приема обещания за
облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие по служба или за да упражни влияние при вземане на решение от
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друго длъжностно лице във връзка със службата му.
Етичният кодекс за поведение на държавните служители в ДАНС в поголямата си част повтаря правилата на Етичния кодекс за поведение
на държавните служители в МВР.
3. Институционална система
Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) е специализиран и независим орган, който установява
конфликт на интерес в съответствие със Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси. КПУКИ се състои от петима
члена, от които Народното събрание избира трима, в т. ч. председателя, президентът назначава един член и един член се избира с решение на Министерския съвет и се назначава със заповед на министърпредседателя. Мандатът на председателя и членовете на Комисията е
5 години с право на не повече от два пълни последователни мандата.
Комисията действа по собствена инициатива, по сигнал с информация
за конфликт на интереси или по искане на лице, заемащо публична
длъжност. По всяко образувано производство се изисква информация,
като за членовете на ВСС, включително председателите на ВКС, ВАС и
главния прокурор, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС информацията се предоставя от постоянна комисия към
Народното събрание (в 43-то Народно събрание това е Комисията за
борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика), за
административните ръководители на органите на съдебната власт и за
съдиите, прокурорите и следователите – от комисия на ВСС (това е Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията в съдебната система), а за служителите в органите на МВР – от компетентния
държавен орган. При установяване на конфликт на интереси КПУКИ се
произнася с решение, което подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс. В 1-месечен срок от влизане в сила на
решението председателят издава наказателно постановление за налагане на административно наказание. Установяването на конфликт на
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интереси с влязъл в сила акт е и основание за освобождаване от длъжност. Възнаграждението, получено от правоотношението или деянието,
породило конфликт на интереси, за периода, през който конфликтът на
интереси е бил укрит, се отнема в полза на държавата или общината,
а ако в резултат на конфликт на интереси е получена материална облага, нейната равностойност се присъжда в полза на държавата, освен
ако не подлежи на отнемане на друго основание. Имената на лицата, заемащи публични длъжности, за които е установен конфликт на
интереси с влязъл в сила акт, се обявяват на интернет страницата на
съответната институция. Трусовете в ръководството на Комисията – наказателното производство срещу бившия председател и съмненията за
политическа намеса в нейната работа, до голяма степен компрометираха идеите, която стоят зад създаването на КПУКИ. Установяването на
конфликт на интереси спрямо лицата, заемащи публични длъжности, е
важна част от единната система за превенция и предотвратяване на
корупцията и това поставя нелеката задача колкото се може по-бързо
да се възвърне доверието в този орган.
Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ)
е специализиран независим орган за установяване на незаконно придобито имущество. Комисията е колективен орган, който се състои от
пет члена, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се назначава от министър-председателя. Заместник-председателят и двама от членовете се избират от Народното
събрание по предложение на народните представители, а един от членовете се назначава от президента на републиката. Предвидено е, че
членовете, избрани от Народното събрание, не може да са предложени
от една и съща парламентарна група. Мандатът на Комисията е 5 години. Основните правомощия на КОНПИ са да установява незаконно
придобито имущество, да прави искания за налагане на обезпечителни мерки и да внася и поддържа искове в съда за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобитото имущество. Производството за
установяване се образува, когато Комисията може да направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито.
Такова е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. За да бъде започната
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проверка, в общия случай лицето трябва да е било привлечено като
обвиняем за изчерпателно определени престъпления. Между тях са
и всички корупционни престъпления. Проверка е възможна и когато
срещу лицето има влязъл в сила акт за административно нарушение,
създаващо облага на стойност над 150 000 лв. към момента на придобиването й, която не може да бъде отнета по друг ред. Законът предвижда преклузивен срок за извършване на проверката – до 1 година с
възможност за еднократно продължаване с още 6 месеца. Тя обхваща
период от 10 години назад, считано от датата на започването й. Подробно са уредени налагането на обезпечителни мерки за бъдещ иск,
имуществото, което би могло бъде отнето в полза на държавата, както и
съдебното производство по осъдителния иск за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
Комисия по превенция и противодействие на корупцията
Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) е
създадена през 2006 г. с Решение на Министерския съвет. Предвид
широкото представителство в Комисията на различни държавни органи и звена, имащи отношение по проблемите на борбата с корупцията,
КППК е замислена като орган за разработване на антикорупционната политика на страната, като анализира проявите на корупция и конфликт на интереси и предлага политики за превенция и противодействие срещу тях; анализира действащите нормативни актове относно
създаването на условия за корупционни практики; изготвя стратегически документи; предлага промени в структурите за вътрешен административен контрол; разработва мерки за усъвършенстване на превантивните механизми за противодействие на корупцията и конфликт на
интереси; прави предложения за оптимизиране на наказателната политика по случаи на корупция. С оглед подобряване на координацията
между законодателната, изпълнителната и съдебната власт е предвидено създаването и на Съвет за координация на дейностите по борба
с корупцията в Република България, в който участват председателите
на съответната комисия за борба с корупцията към Народното събрание, към ВСС и към Министерския съвет, плюс по още един член на
трите комисии. Въпреки амбициозните задачи и високите очаквания
към КППК, тя не успя да се наложи като център на антикорупционната
политика и е със затихващи функции.
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Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР)
Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност е създаден в изпълнение на Националната стратегия
за превенция и борба с корупцията и организираната престъпност през
2010 г. с постановление на Министерския съвет. Центърът е замислен
като звено със силно аналитични функции, чиято основна задача е да
прилага комплексния модел за централно планиране и разработване на
мерки и системи от мерки срещу корупцията, известен като БОРКОР, и да
подпомага държавните органи при разработването на политиката в областта на противодействие на корупцията. Методическото ръководство върху
дейността на Центъра съгласно Постановлението на Министерския съвет
се осъществява от консултативен съвет, състоящ се от представители на
законодателната, изпълнителната и съдебната власт, на Сметната палата
и директора на Центъра. Председател на Консултативния съвет е министърът на вътрешните работи. Въпреки направената сериозна публична
инвестиция от над 10 млн. лв. за разработване на инфраструктурата и въвеждане на модела, Центърът вече четвърта година не може да стартира
пълноценно своята дейност и да докаже своята полезност и ефективност.
Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“ и комисии за професионална етика
Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията“ е постоянна комисия към ВСС, създадена на основание на Закона за съдебната власт. Комисията се състои от 10 членове, избрани от състава на ВСС. Основните й правомощия са свързани с: извършване на
проучвания, събиране на информация и изготвяне на становище относно нравствените качества на кандидатите в конкурсите за заемане
на длъжност в органите на съдебната власт; разглеждане на сигнали
за наличие на поведение, противоречащо на правилата за професионалната етика; събиране и анализ на информация за наличие на корупционни явления в органите на съдебната власт; проверка на сигнали за прояви на корупция и др. Комисията изготвя ежегоден доклад за
дейността си, който се публикува на интернет страницата на ВСС. Комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт подпомагат дейността на Комисията „Професионална етика и превенция на
корупцията“ към ВСС. Те се избират от общото събрание на съответния
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орган за срок от 4 години. Комисиите се състоят от трима редовни и
един резервен член. Членовете не могат да бъдат преизбирани за два
последователни мандата.
Инспекторат към ВСС
Инспекторатът към ВСС е включен в институционалната система, доколкото осъществява контрол върху организацията на дейността на органите на съдебната власт. Главните му правомощия са свързани с: проверка
на организацията на административната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените органи; проверка на организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела,
както и приключването на делата в установените срокове; анализ на делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите; сигнализиране
в случаи на установяване на нарушения; предложения за налагане на
дисциплинарни наказания на съдии, прокурори, следователи и административни ръководители на органите на съдебната власт.
Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“
Съгласно Закона за МВР ГДБОП е полицейски орган в системата на
МВР, на който са възложени превантивна, оперативно-издирвателна, охранителна, разследваща, контролна и информационна дейност
по отношение на организирана престъпна дейност, свързана с: 1) митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система; 2)
наркотични вещества, техните аналози и прекурсори; 3) компютърни
престъпления или престъпления, извършени във или чрез компютърни мрежи и системи; 4) интелектуална собственост; 5) неистински или
подправени парични знаци, платежни инструменти и официални документи; 6) трафик на хора; 7) трафик на културни ценности; 8) огнестрелни оръжия, взривни, химически, биологични и други общоопасни
средства и вещества, както и с оръжия, изделия и технологии с двойна употреба; 9) корупция в органите на държавната власт; 10) терористични действия, използване на общоопасни средства и вещества,
внушаване на страх, вземане на заложници, отвличане на лица с цел
получаване на материални облаги и насилствени действия; 11) изпиране на пари и хазарт; 12) сключване на неизгодни договори, изпиране
на пари и усвояване на фондове на Европейския съюз чрез измама.
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Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР
Дирекция „Вътрешна сигурност“ е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по
превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на МВР, включително актове на корупция.
Държавна агенция „Национална сигурност“
Подобно на ГДБОП на ДАНС също е възложено извършването на оперативно-издирвателна дейност в областта на корупционните престъпления. Тя е определена като дейност по разкриване, противодействие
и предотвратяване на престъпления, установяване на самоличността
на лица, подготвящи, извършващи или извършили престъпна дейност,
придобиване на информация за действия или бездействия, които създават заплаха за националната сигурност и изготвяне и съхраняване
на веществени доказателствени средства и предоставянето им на
съответните органи на съдебната власт. За разлика от ГДБОП законът
ограничава разследващите функции на ДАНС до корупционните прояви на лица, заемащи висши държавни длъжности.
Специализирано междуведомствено звено „Противодействие на
престъпления, извършени от магистрати“
Специализираното междуведомствено звено е създадено през 2013 г.
на основание чл. 138, т. 5 от Закона за съдебната власт със споразумение между Прокуратурата на Република България и ДАНС. То е част от
структурата на Софийската градска прокуратура (СГП) и в него участват
прокурори от СГП, следователи от следствения отдел при СГП и агенти
на ДАНС. Основната задача на звеното е да разследва престъпления
от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, като
осъществява както предварителни проверки при данни за престъпления, извършени от магистрати, така и разследване по досъдебни производства с предмет такива престъпления. Ръководството и контрола
на звеното и създадените в него екипи за разследване се осъществяват от главния прокурор и председателя на ДАНС, а непосредственото
ръководство – от прокурор от Върховната касационна прокуратура7.
7
Източник: Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи за
2013 г., 2001, 60
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4. Стратегически насоки
Стратегически насоки за превенция и противодействие на корупцията 2015 – 2020 г.
Стратегическите насоки за превенция и противодействие на корупцията са разработени от работна група, създадена със заповед на министър-председателя от януари 2015 г., и са приети с Протоколно решение
на Министерския съвет на 27 февруари 2015 г. Те трябва да станат
основа за разработването на нова национална стратегия за превенция и борба с корупцията, която да обхване периода 2015 – 2020 г.
Първият стратегически инструмент, който отразява политиката на държавата в тази област, е Националната стратегия за противодействие
на корупцията (2001 – 2005 г.) с годишни програми към нея. През
2006 г. Министерският съвет приема Стратегия за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията (2006 – 2008 г.).
Стратегията за първи път поставя акцент върху корупцията по високите
етажи на властта, но остава мълчалива по отношение на корупцията в
МВР и органите на съдебната власт. Тя предвижда създаването на междуведомствен орган, който да разработва държавната антикорупционна политика, в лицето на КППК. Общото при първите две стратегии е
фрагментарното представяне на проблемите и мерките и отсъствието
на системен подход в антикорупционната политика. Последният действащ стратегически документ е Интегрираната стратегия за превенция
и противодействие на корупцията и организираната престъпност, приета през 2009 г. Стратегията признава, че „липсата на последователно реализирана политическа воля до голяма степен предопределяше
незадоволителните резултати в противодействието на корупцията и
организираната престъпност“ и въпреки разработените стратегически
документи „България не реализира осезаем напредък в борбата с тези
негативни явления“. Освен изричното извеждане на борбата с корупцията като приоритет, предимство на тази стратегия е разбирането, че
главният инструмент за въздействие са превантивните мерки. Основен недостатък на този документ е, че освен констатации за важността
и сериозността на проблема, цели и най-общи насоки на държавната
политика той не съдържа нито една мярка. Това до голяма степен обяснява отсъствието на времеви хоризонт на действието на Интегрирана97

та стратегия, но я прави практически неприложима или най-малкото
зависима от приемането на поредица от други програмни документи
– програми, планове за действие и т.н., разработването на които обаче
не е предвидено в нея.
Стратегическите насоки за превенция и противодействие на корупцията създават основа за разработване и приемане на значително подобра от предшествениците си национална стратегия за превенция и
противодействие на корупцията. На първо място, те дават относително
точен и подкрепен с конкретни данни поглед върху актуалното състояние на проблема с корупцията в България и адекватна оценка за (не)
предприетите до момента действия от страна на държавата. Второ, правилно са формулирани националните приоритети на антикорупционната политика, между които е и преодоляването на корупцията в органите
на съдебната власт. Този приоритет обаче трябва да заема доста почелно място, тъй като, както самите насоки правилно подчертават, „корупцията в съдебната власт в голяма степен може да обезсмисли всички организационни, функционални и санкционни мерки за превенция
и противодействие на корупцията в различните сфери на обществения
живот“. На следващо място, насоките силно акцентират върху необходимостта от координация между политиките за противодействие на
корупцията в отделните сфери, както и между антикорупционните институции. Не на последно място, ясно личи намерението за прилагане
на системен подход, като са предложени мерки от различен характер
(законодателни, организационни и др.) и с различна интензивност на
въздействие (превантивни, административни, наказателноправни).
Към бъдещата стратегия биха могли да се отправят и редица препоръки.
От една страна, стратегическите насоки остават твърде лаконични и
общи по отношение на редица мерки и действия, повдигайки по този
начин основателни въпроси за практическата им реализация. От една
стратегия, разбира се, не може да се очаква да бъде със същата детайлност както план за действие например, но повишаването на конкретността на някои мерки може само да усъвършенства документа и
да повиши ефективността на прилагане на стратегията, а и ще улесни
мониторинга за изпълнението й.
Наред с това, подобно на други стратегически документи в областта
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на борбата с корупцията, стратегическите насоки се поддават на изкушението да търсят вината за незадоволителните резултати, особено
по отношение на корупцията по високите етажи на властта, в неефективността на наказателноправната уредба на корупционните престъпления. Разработването на нова наказателна политика е безспорна
необходимост, значението й за противодействието на корупцията също
не се поставя под съмнение. Проблемите обаче далеч не се коренят в
уредбата на съставите на тези престъпления.
С много по-голяма категоричност трябва да се постави акцент върху
превенцията. Въпреки извеждането на отделен раздел „Политика за
превенция на корупцията“ (т. 5.1 от Стратегическите насоки) и изискването за прилагане на комплексен подход, предвидените мерки, с
малки изключения, включват главно „синхронизиране“, „координиране“ и извършване на различни анализи. Освен това определено могат
да се направят препоръки по отношение на структурирането и систематизирането на мерките, тъй като в Стратегическите насоки се наблюдава известна разхвърляност и липса на системност.
Специално внимание трябва да се обърне върху разработването на
мерките за превенция и противодействие на корупцията в МВР и органите на съдебната власт. С ясно съзнание за предизвикателството да
се постигне съгласие, както и изискванията, които поставя независимостта на съдебната система, твърдението, че целите на националната антикорупционна стратегия в тази област ще бъдат постигнати чрез
изпълнение на мерките в други две стратегии в същата област, не е
сериозно8. Без да се подценява значението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и приетата от
ВСС Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система, наличието на едновременно действащи стратегически
документи, предвиждащи мерки за противодействие на корупцията, с
различни отговорни за изпълнението им институции и неединен механизъм за мониторинг може да наруши координацията в прилагането
на мерките и да се отрази върху ефективността на антикорупционната
политика. В същото време стратегическите насоки все пак предвиждат
отделни конкретни мерки, което може да породи колизии или най-мал-

8

Вж. Стратегически насоки за превенция и противодействие на корупцията 2015 – 2020 г., стр. 23
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кото да постави въпроси за предимството на едни мерки пред други,
особено при положение, че едната стратегия е приета от Народното
събрание, другата – от ВСС, а за бъдещата стратегия за превенция и
противодействие на корупцията все още липсва информация, но може
да се предположи, че ще бъде приета от Министерския съвет.
Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система
Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система е приета през 2013 г. от ВСС. Непосредственото впечатление, което създава този документ, е, че като първа цел той си поставя
да предложи мерки и инструменти, които да станат част от съдебната
реформа, т.е. да бъдат включени при актуализацията на Стратегията за
продължаване на реформата в съдебната система, а втората му задача
е да „отговори на новите предизвикателства, свързани с участието на
България в Механизма за сътрудничество и проверка“. Едва на последно място е формулирана целта за повишаване на доверието на българските граждани към правния ред и дейността на органите съдебната
власт. Това изначално поставя Стратегията на грешна основа, въпреки
че немалка част от предвидените мерки могат да бъдат подкрепени.
Действително много от тях са намерили съответно място в Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
Вероятно са и докладвани при подготовката на годишния доклад на
ЕК. Но разработването на стратегически инструменти с главна цел не
да постигнат конкретни качествени резултати, а да бъдат отчетени като
постижение в рамките на механизъм за външно наблюдение, е безкрайно погрешно.
Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система е приета от Народното събрание на 27 януари 2015 г.
Тя продължава и актуализира едноименната стратегия, приета през
2010 г. от Министерския съвет. Стратегията има 7-годишен хоризонт
на постигане на целите и изпълнение на мерките й, който е синхронизиран със срока на новия програмен период на подкрепа по линия на
европейските структурни и инвестиционни фондове. Една от стратеги100

ческите цели е гарантиране на независимостта на съда и на другите
органи на съдебната власт чрез ефективни мерки срещу корупция, политически и икономически натиск и други зависимости. В рамките на
тази стратегическа цел са изведени няколко специфични цели, между
които цел 3: „Систематична политика за превенция на корупцията в
съдебната власт“ и цел 4: „Укрепване на етичната регулация“. Отношение към въпроса за осигуряване на независимостта на магистратите
и професионалното и безпристрастно правораздаване има и стратегическа цел 2: „Човешкият капитал на съдебната власт – основен ресурс
и фокус на реформата: статус на съдиите, прокурорите и следователите“, специфична цел 2: „Гарантиране на доверието в конкурсите за
назначаване и повишаване на магистрати“, както и отделни мерки в
рамките на други стратегически и специфични цели. Общият коментар,
който би могъл да се направи по Актуализираната стратегия, е, че заложените в нея цели са далеч по-смели от предложените мерки, въпреки че насоките на тези мерки са относително правилно дефинирани.
Немалка част от мерките са лишени от необходимата конкретност и
съдържание, поради което оставят усещането за известна колебливост
и некатегоричност. Заслужават подкрепа мерки, свързани с усъвършенстване на конкурсите за заемане на магистратски длъжности чрез
въвеждане на ясен механизъм за оценка не само на професионалните качества, но и на почтеността (интегритета) на кандидатите, който
да намира приложение и при последваща атестация, както и мерки
за решаване на проблема със свръхнатовареността на отделни групи
магистрати, което само по себе си представлява корупционен риск.
Правилен е и подходът въпросът за превенцията на корупционното поведение и на формите на нерегламентирано влияние да бъде включен
сред хоризонталните мерки, а именно „всички мерки в Стратегията,
насочени към установяването на добро управление, да бъдат планирани и оценявани от гледна точка на техния антикорупционен ефект“9.
Доклад на ЕК относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка (COM(2015) 36 final/28.01.2015)
Механизмът за сътрудничество и проверка (МСП) е установен специално за България и Румъния като част от условията на присъединяването
9

Вж. Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, стр. 25, т. 4
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им към ЕС. Целта на МСП е да проследява напредъка на България в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната
престъпност. Оценката на напредъка се извършва на основата на система от показатели, приети с решение на Комисията през декември
2006 г.10 Индикативните показатели са 6:
- Извършване на промени в Конституцията, с които да бъде премахната всякаква двусмисленост по отношение на независимостта и отчетността на съдебната система.
- Осигуряване на по-прозрачен и ефикасен съдебен процес посредством приемането и прилагането на нов Закон за съдебната власт и
нов Граждански процесуален кодекс. Докладване за ефекта от тези
нови закони и от Наказателно-процесуалния кодекс и Административно-процесуалния кодекс, и по-специално върху досъдебната фаза на
наказателното производство.
- Продължаване на реформата на съдебната власт с цел подобряване
на професионализма, отчетността и ефикасността. Оценка на ефекта
от тази реформа и публикуване на резултатите всяка година.
- Провеждане и докладване за професионални, безпристрастни разследвания на твърдения за корупция по високите етажи на властта.
Докладване за вътрешни инспекции на публичните институции и за
публикуването на данни за имуществото на високопоставени държавни служители.
- Предприемане на по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба
с корупцията и по-специално на границите и на равнище местно управление.
- Предлагане на стратегия за борба с организираната престъпност чрез
съсредоточаване върху тежките престъпления, изпирането на пари,
както и върху систематичното конфискуване на имущество на лица, извършващи престъпления. Докладване за новите и текущите разследвания, обвинителни актове и осъдителни присъди в тези области.
Докладите за напредъка на България в областта на съдебната рефор10
Решение 2006/929/ЕО на Комисията от 13 декември 2006 г. за създаване на механизъм за сътрудничество
и проверка на напредъка на България в постигането на специфични цели в областите на съдебната реформа и
борбата срещу корупцията и организираната престъпност (OВ L 354, 14.12.2006 г.)
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ма, борбата с корупцията и организираната престъпност обхващат
6-месечен период. На 28 януари 2015 г. ЕК представи последния
доклад по МСП. По отношение на борбата с корупцията ЕК изразява
известно одобрение към българските власти за признаването на незадоволителните резултати от националната антикорупционна политика
и неефективността на действащата антикорупционна стратегия, като
индиректно заявява, че основен критерий за оценка на надеждността
на бъдещата стратегия ще бъде ефективното наказателно преследване
и издаването на окончателни присъди. Твърде пестеливо Докладът се
спира на мерките за превенция. Почти няма споменаване за корупцията в съдебната система освен констатациите за липса на прозрачност
и обективност при назначенията, отсъствие на адекватни действия в
случаите на установени нарушения и за проблемите със случайното
разпределение на делата и неравномерната натовареност на магистратите като причина за неефикасност на системата. Някои от по-важните препоръки на ЕК са:
- Прилагане на обективни стандарти за заслуги, професионална етика
и прозрачност при назначенията в съдебната власт, включително на
висши длъжности, и своевременно извършване на тези назначения.
- Бързо подобряване на сигурността на системата за разпределяне на
делата на случаен принцип и ускоряване на текущата работа по нейното модернизиране.
- Финализиране на методиката за оценка на натовареността на магистратите и съдилищата и провеждане на реформа на съдебната карта.
- Предоставянето на една-единствена институция на правомощията и
самостоятелността, необходими за координирането и контролирането
на изпълнението на дейностите по противодействие на корупцията.
Създаване на единни минимални стандарти за обществения сектор
във връзка с контролните органи, оценката на риска и задължението
за отчитане.
- Укрепване на капацитета на прокуратурата за преследване на случаите на корупция на високо равнище.
- Следене на напредъка по делата за корупция на високо равнище и определяне и предприемане на мерки, за да се избегне използването на
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процесуалните „вратички“ за забавяне на процеса на правораздаване.
За значението на редовните Доклади за напредъка на България по МСП
може да бъдат казани много неща. Наистина през последните години
те се превърнаха в ефективен стимул за предприемане на конкретни действия от страна на държавата. От националното представително
проучване за целите на Юридически барометър, извършено от „Галъп
Интернешънъл Болкан“, се вижда, че огромната част от респондентите
(89,5 %), отговарящи положително на въпроса дали през настоящата
година би могла да се направи по-решителна стъпка в борбата с корупцията, са съгласни с тезата, че това е възможно заради силния натиск
на ЕС. Не може обаче да се пренебрегне фактът, че нерядко усещането
за характера на отношението между ЕК и българските власти по повод
на тези доклади е даване на недостатъчно ясно формулирани или откровено неточни препоръки, от страна на ЕК, и в отговор заливане със
стратегически документи, повтарящи тези неясни препоръки, от страна
на българските власти.
Доклад на ЕС за борбата с корупцията
През февруари 2014 г. ЕК представи първия доклад на ЕС за борба с
корупцията. Според ЕК „държавите членки на ЕС разполагат с повечето от необходимите правни инструменти и институции за превенция
и борба с корупцията. Резултатите от тях обаче не са задоволителни
навсякъде в ЕС. Антикорупционните разпоредби не винаги се прилагат убедително, не се предприемат достатъчно ефективни действия за
решаване на всеобхватните проблеми, а компетентните институции
не винаги разполагат с достатъчен капацитет да прилагат съответните разпоредби“11 Според Доклада корупцията струва на европейските
граждани около 120 милиарда евро годишно, т.е. малко по-малко от
годишния бюджет на Европейския съюз. В Доклада ЕК обръща специално внимание на значението на превенцията, като подчертава, че
наличието на „сложни и прецизно разработени нормативни уредби и
институционални рамки, както и множество целенасочени стратегии
или програми“ само по себе си не води до осезаеми резултати, и дава
примери с държави, в които макар да липсват съответна правна уредба или стратегически документи, корупцията е била видимо намалена
11

104

Доклад на ЕС за борбата с корупцията, COM(2014) 38 final/03.02.2014

благодарение на адекватни мерки и инструменти за превенция. Нещо
повече, Комисията посочва, че дори сред държавите с „трайна репутация на „чисти държави“, в които корупцията отдавна не се смята за значим проблем, продължават активно да действат програми в областта на
етиката и превенцията, като органите на централната и местната власт
ги приемат за приоритет. Един от важните изводи на Доклада е, че без
да се подценява ролята на правоохранителните органи и прокуратурата или на агенциите за борба с корупцията, с „дълбоко вкоренената
корупция не може да се води борба, без да се възприеме всеобхватен
подход, насочен към засилване на превенцията и механизмите за контрол навсякъде в публичната администрация, както на централно, така
и на местно равнище“. Особено се подчертава значението на независимостта на съдебната власт за ефективността на антикорупционните
политики. Според Комисията „високите етични стандарти в съдебната
власт са от съществено значение за обезпечаването на необходимите
условия за постигане на ефективна съдебна система, която правораздава обективно и безпристрастно по делата за корупция, без да е подложена на неправомерен натиск“.
В Специалното приложение към доклада, посветено на България
(Анекс 2), ЕК изтъква, че независимо от декларациите за приоритетност
на борбата с корупцията от поредица от български правителства, това
продължава да е сериозно предизвикателство, спрямо което националните власти подхождат твърде формалистично. Резултатите от тези
действия не са достатъчно видими за българското общество, поради
което съвсем закономерно едва 9 % от запитаните според данните от
специалното проучване на Евробарометър 2013 г. считат, че се образуват достатъчно на брой наказателни производства, за да се възпират
хората от корупционни практики, а едва 16 % приемат, че усилията на
правителството срещу корупцията дават резултат (при средна стойност
за ЕС 23%). Поощрено е създаването и функционирането на Дирекция
„Вътрешна сигурност“ на МВР, докато далеч по-колебливи са оценките
за дейността на ГДБОП и ДАНС. Особено внимание е обърнато върху
необходимостта от прилагането на високи норми за почтеност и етика
на служителите в тях и особено при назначенията на техните ръководители. Подобни са и коментарите по отношение на съдебната система,
като с особена тревожност се посочват примери за непрозрачност при
назначенията на административни ръководители, както и за недопус105

тими спрямо етичните стандарти контакти на представители на съдебната власт. Една от основните препоръки на Доклада е за прилагане на
ясни критерии за почтеност при назначаването на магистратите и за
повече прозрачност при атестирането им.
5. Състояние на корупцията в МВР и органите на съдебната власт
България има тежък системен проблем с корупцията, с който въпреки
многократно заявяваните намерения и спорадично предприетите мерки тя не успява да се справи. Според данните на „Прозрачност без граници“ индексът на възприятие на корупцията за 2014 г. на България е
43 при средна стойност за ЕС 66 (от 100), което я поставя на 69 място
от 177 изследвани държави (фиг. 12). Стойността на индекса нарежда
България сред страните със сериозен проблем с корупцията (с оценка
под 50). В една група с България (със същия индекс) са Гърция, Италия,
Румъния, Бразилия, Сенегал и Свазиленд. Спрямо предходната година
все пак се наблюдава известно подобрение. През 2013 г. данните на
Прозрачност без граници наредиха България на 77 позиция с индекс
на възприятие на корупцията 41 и в една група със Сенегал и Тунис.
Тогава Румъния отново беше на 69 място с индекс 43.
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Фигура 12

НИВО НА КОРУПЦИЯТА СПОРЕД ИНДЕКСА ЗА ВЪЗПРИЯТИЕ
НА КОРУПЦИЯТА 2014 НА "ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ"

ОЦЕНКА
ВИСОКО
НИВО

НИСКО
НИВО
0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-100

НЯМА
ДАННИ
Източник: http://www.transparency.org/cpi2014/results

В рамките на ЕС12 България си разделя последното място заедно с Гърция, Италия и Румъния (табл. 18). Между първите десет по индекс на
корупцията държави няма нито една страна от Централна и Източна Европа. Най-висока позиция заема Естония с индекс 64, която е на 26
място сред 177-те изследвани държави. Дания, Финландия и Швеция не
само оглавяват класацията сред държавите членки, но и са в топ 5 на
държавите с най-ниски нива на корупцията сред всички 177 държави.
12
В тази група за целите на анализа условно ще бъдат включени и държавите членки на Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария
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Таблица 18

ПОЗИЦИЯ

ДЪРЖАВА

2014 ИНДЕКС

2013 ИНДЕКС

2012 ИНДЕКС

1

Дания

3

Финландия

92

91

90

89

89

90

4

Швеция

87

89

88

5

Норвегия

86

86

85

5

Швейцария

86

85

86

8

Нидерландия

83

83

84

9

Люксембург

82

80

80

12

Германия

79

78

79

12

Исландия

79

78

82

14

Обединеното кралство

78

76

74

15

Белгия

76

75

75

17

Ирландия

74

72

69

23

Австрия

72

69

69

26

Естония

69

68

64

26

Франция

69

71

71

31

Кипър

63

63

66

31

Португалия

63

62

63

35

Полша

61

60

58

37

Испания

60

59

65

39

Литва

58

57

54

39

Словения

58

57

61

43

Малта

55

56

57

47

Унгария

54

54

55

43

Латвия

55

53

49

53

Чешка република

51

48

49

54

Словакия

50

47

46

61

Хърватска

48

48

46

69

България

43

41

41

69

Гърция

43

40

36

69

Италия

43

43

42

69

Румъния

43

43

44

Източник: http://www.transparency.org/cpi2014/results
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Според данните на Евробарометър за 2013 г., на които се позовава
и ЕК в Доклада до Европейския парламент и Съвета за борбата с корупцията, 84 % от българите считат, че корупцията е широко или много
широко разпространена в България, като 41 % смятат, че нивото на
корупцията се е увеличило през последните три години (фиг. 13). 67 %
от респондентите вярват, че в полицията и митниците корупцията е широко разпространена, докато средно за ЕС тази теза поддържат 36 %.
Това наблюдение се отнася и до възприятията за нивата на корупцията
в съдебната система. Твърдението, че корупцията е широко разпространена в съдилищата, подкрепят 58 % от анкетираните, докато средно
в рамките на ЕС този брой е 23 % от респондентите. Докато за повечето
европейски държави корупционните практики са по-разпространени
сред политиците и политическите партии, то у нас корупцията се свързва най-вече с държавните органи и държавните служители.
Фигура 13

Колко широко разпространен смятате, че е проблемът
с корупцията в (НАШАТА СТРАНА)?

Много широко разпространен
По-скоро широко разпространен
По-скоро рядко разпространен
Много рядко разпространен
Няма корупция в (НАШАТА СТРАНА)(СПОНТАННО)
Не знам
ЕС27

Външен кгъг

BG

Вътрешен кръг

Източник: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_397_fact_bg_bg.pdf
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Според данните от националното представително проучване на „Галъп
Интернешънъл Болкан“ (вж. т. IX) над 50 % от анкетираните смятат, че
корупцията е главната причина за неспазване на правния ред у нас.
Най-високите равнища на корупция според респондентите са в съда и
прокуратурата (32 %), следвани от митническите органи (24 %) и администрацията (11 %).
Следва да се подчертае, че реалните размери на корупцията надхвърлят данните на официалната статистика. От една страна, голяма част
от случаите на корупция изобщо не се регистрират. Поради страх от
възможните последици гражданите също не са склонни да докладват,
когато са били обект на корупционно поведение. Това е особено вярно за корупцията в МВР и органите на съдебната власт, които именно
следва да регистрират и обработват сигналите, да водят разследването
и да налагат наказание. Затова въпросът за почтеността на работещите в тези системи и прилагането на стандартите за етика се поставя с
особена острота.
Препоръки могат да се отправят и по отношение на качеството на статистическата информация и повишаване на прозрачността й. Често се
наблюдава разминаване между полицейската и съдебната статистика.
Отново трябва да бъде възобновено периодичното предоставяне на
обобщена информация за развитието на производствата по дела, образувани за престъпления от особен обществен интерес (каквито са
престъпленията, свързани с корупция), и на делата, които са поставени
под особен надзор на прокуратурата.
Както ЕК, така и органите, отговарящи за наблюдението и контрола на
изпълнението на конвенциите в областта на противодействието на корупцията, (Комисията към ООН и GRECO) отбелязват, че в резултат на поредица от законодателни промени правната рамка на България създава
сравнително стабилна основа за съдебното преследване и наказване
на различните корупционни престъпления. В същото време въпреки отделни положителни промени действията на държавата продължават да
са недостатъчно ефективни и последователни, а резултатите – незадоволителни. Както беше посочено по-горе, въпреки смекчения тон спрямо предходни доклади и известния кредит на доверие, което Комисията
дава на българските власти и особено на прокуратурата, тази оценка се
съдържа и в последния Доклад за напредъка на България по МСП.
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Според данни от Доклада за прилагането на закона и за дейността на
прокуратурата и на разследващите органи за 2013 г. производствата,
образувани за престъпления от особен обществен интерес, през 2013
г. са 8 764, което представлява 6,6 % от всички образувани дела. Внесените в съда прокурорски актове са 4 855, а обвиняемите лица са
5 918, или над 50 %. Делът на оправданите лица с влязла в сила присъда спрямо всички лица с постановен окончателен съдебен акт е 4,2 %.
Данните за делата, образувани за корупционни престъпления, показват следната тенденция (табл. 19):

Таблица 19

ПОКАЗАТЕЛИ

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Наблюдавани ДП

1280

1117

907

Новообразувани ДП

522

388

300

Решени ДП

670

663

485

Прокурорски актове внесени в съда

219

185

168

Лица по внесените в съда прокурорски актове

291

240

241

Осъдени и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт

147

159

118

Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт

21

65

41

Източник: Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи за 2013 г.
*През 2014 г. данните за дейността на прокуратурата ще се отчитат в съответствие с въведения със заповед на главния прокурор
Единен каталог на корупционните престъпления. Каталогът структурира престъпленията в три групи съобразно дефинициите за
корупция в действащите спрямо България международните актове.

111

През последните три години се наблюдава трайна тенденция на намаляване на броя на наблюдаваните и новообразуваните дела за корупционни престъпления. През 2013 г. наблюдаваните дела са 907, при 1117 за
2012 г. и 1280 за 2011 г. Новообразуваните досъдебни производства са
300, при 388 за 2012 г. и 522 за 2011 г. Намалява и броят на осъдените
с влязъл в сила съдебен акт лица. Наложените наказания за корупционни престъпления са в следното процентно съотношение: ефективно лишаване от свобода – 4,3 %, условно лишаване от свобода – 38,8 %, пробация – 9,6 %, глоба – 35,9 % и други – 11,5 %. От общия брой осъдени
над 90 % са осъдените по глава осем, раздел IV „Подкуп“ от Наказателния кодекс. Данните за броя на осъдените лица по различните състави
на раздел IV са представени в следващата графика (фиг. 14).
Фигура 14

Брой лица, осъдени по раздел IV "Подкуп" (1989 - 2013 г.)
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Източник: Национален статистически институт
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През 2013 г. прокурорите от Върховната касационна прокуратура са
работили по 88 преписки, образувани за престъпления от общ характер, извършени от лица с имунитет, в това число магистрати, и членове
на Министерския съвет. Новообразуваните преписки са 35. По 4 от
образуваните през 2013 г. преписки са били възложени проверки и
4 преписки са взети на специален надзор. Всички дела, водени срещу посочените категории лица, са били наблюдавани от Софийската
градска прокуратура като първа инстанция и тя е внесла обвинителни актове по 3 досъдебни производства, прекратени са 9 наказателни
производства и са образувани 3 нови досъдебни производства.
По отношение на корупционните престъпления, извършени от служители на
МВР, данните в Доклада за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи за 2013 г. са следните: 77 са наблюдаваните досъдебни производства за корупционни престъпления, от които 23
са новообразувани. На съд са предадени 28 обвиняеми лица. Осъдени са
7 лица, като по отношение на 3 присъдата е влязла в сила. Оправдани са 7
лица, а за 4 постановената оправдателна присъдата е влязла в сила.
Разследването на корупционните престъпления е свързано с редица
трудности, което прави проблема с набирането на качествени и годни
доказателства особено значим. В доклада си прокуратурата признава,
че разкриваемостта на този вид престъпления остава ниска. Причините за това тя обособява в няколко групи:
- Практически невъзможното получаване на самопризнание от разследваните.
- Разколебаване на свидетелите, които обичайно са лица в служебна
или друга зависимост от разследваните.
- Трудности при събирането на изискваните документи, касаещи разследваните деяния, тъй като те обикновено се съхраняват в учреждения, ръководени от заинтересовани от изхода на делото лица.
- Трудности при изясняването на елементите от субективната страна на
съставите на корупционни престъпления.
Все пак прокуратурата не скрива, че освен обективните трудности, не
винаги разследващите органи проявяват нужната упоритост и настойчивост за разкриване на истината.
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6. Няколко идеи за противодействие на корупцията в МВР и органите на съдебната власт
Направените в настоящия анализ препоръки се основават на следните
принципни постановки:
На първо място, това е дълбокото убеждение, че наказателната репресия не може да се счита за панацея в борбата с корупцията, нито
основни индикатори за ефективността на антикорупционната политика да бъдат резултатите от наказателното преследване („х броя лица в
затвора“). Наистина тези индикатори са по-релефни и звучат обществено приемливо, защото това са резултатите, които очакват както българските граждани, така и ЕК, както се вижда от докладите по МСП.
Затова и повечето стратегически документи в тази област не успяват
да преодолеят изкушението да задоволят тези очаквания, поставяйки акцент върху наказателноправните средства за противодействие
на корупцията. Няма спор, че ефективното наказателно преследване
е ключов елемент на всяка система от антикорупционни мерки и инструменти. Липсата на резултати от разследването и наказването на
корупционните престъпления, особено когато извършители са висши
държавни служители, членове на правителството, лица с имунитет, в
това число служители в съдебната система, засилват усещането за липса на справедливост, безнаказаност и привилегировано положение
пред закона на едни граждани спрямо други. Еднаквото прилагане на
закона спрямо всички, независимо от политическото или служебното
положение, може да повлияе върху масовата корупция. При все това,
в едно модерно демократично общество не може основната мярка за
превенция да е тежестта на наказателната репресия. Единствено добре развитата система от мерки за превенция е тази, което има потенциала да постигне трайни резултати и в дългосрочен план да доведе до
промяна на мисленето и отношението към правния ред.
На следващо място, принципно погрешно е да се смята, че като се
промени наказателноправната уредба на корупционните престъпления,
това веднага ще „отпуши“ борбата с корупцията. Както беше отбелязано, наказателното законодателство създава достатъчно добра основа за
преследване и наказване на случаите на корупция, включително тази по
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високите етажи на властта, в МВР и съдебната система. Наред с това,
не може законодателните промени да бъдат цел сами по себе си и да се
посочват като мярка в антикорупционните стратегии. Като всеки резултат от човешка дейност, и разпоредбите на Наказателния кодекс сигурно
могат да бъдат усъвършенствани, но това няма да доведе до принципно
различно състояние. Онова, от което има реална необходимост, е разработването на нова, модерна наказателна политика, която да отрази
развитието на обществените отношения, да намали интензитета на наказателната репресия и освободи Наказателния кодекс от състави, уреждащи по-леки посегателства, които биха могли достатъчно ефективно да
бъдат наказвани по административен ред, като запази средствата на
наказателната принуда само за най-тежките посегателства. От допълнителна уредба или усъвършенстване се нуждаят и някои от институтите на
наказателния процес – например, необходимо е предварителната проверка да намери адекватна уредба в Наказателно-процесуалния кодекс,
а не да бъде предмет на вътрешни актове на прокуратурата.
Трето, разговорът за промяна на институционалния модел – на системата от органи и структури за разработване и прилагане на антикорупционната политика, е важен. И настоящият анализ в никакъв случай
не го отрича или подценява. Както беше очертано по-горе в изследването (при това далеч не изчерпателно), институционалната система
за превенция и противодействие на корупцията в България включва
различни органи и структури, всъщност доста повече от някои други
държави членки. Някои от тези органи и структури имат дублиращи се
функции, което няма как да не се отрази върху качеството на тяхната
дейност. Други пък имат скромни или твърде формални правомощия,
поради което и резултатите са незадоволителни, а контролите – лесно
преодолими. Трябва да се държи сметка обаче, че и натоварването
на идеята за създаване на единен орган или мега структура за борба с корупцията със свръх очаквания може да се сблъска със същото
разочарование. Вярно е, че в докладите по МСП ЕК нееднократно е
поставяла това изискване към България. Вярно е също, че Комисията
в Доклада за борбата с корупцията признава, че има държави, които
са създали единен орган и постигат сериозни резултати, както и други,
в които няма такъв орган, и пак постигат значим напредък. Което връща темата отново към хората, които прилагат правилата. Разбира се, в
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публичното пространство и в стратегическите насоки за разработване
на нова антикорупционна стратегия, които е приело правителството,
има немалко разумни идеи за усъвършенстване на състава, структурата и правомощията на органите за превенция и противодействие
на корупцията, които заслужават подкрепа. Но истината е, че и найдоброто законодателство, и най-ефективните правомощия в ръцете на
неподготвени или непочтени служители ще претърпят еднакъв неуспех.
Подходите за превенция и ограничаване на корупцията, без претенция
за изчерпателност, могат да бъдат обособени в три основни категории,
три области на въздействие и интервенция от страна на държавата. Те
са напълно приложими по отношение на МВР и органите на съдебната
власт.
А) На първо място, това са механизми и мерки за осигуряване на публичност и прозрачност на системите. Колкото по скрита от гражданите,
по-непрозрачна и откъсната от обществения контрол е дейността на
един орган, толкова по-голяма е вероятността да се зародят нерегламентирани и недопустими форми на влияние, зависимост и корупционно поведение. Тук много важно е разработването на ефективни модели и методики за оценка на риска – за идентифициране на онези
„работни места“, които са особено опасни/рискови за навлизане на
корупционни практики. За повишаване на публичността и прозрачността в МВР и съдебната система (разбира се, доколкото това няма да
повлияе върху ефективността на тяхната работа и защитата на правата
и законните интереси на гражданите) биха могли да се направят няколко препоръки:
Въвеждане и последователно прилагане на принципа на взаимния и
йерархичния контрол (в Германия е известен като„принцип на многото
очи“). Това означава да се предпочита екипния подход пред индивидуалната работа и никое действие да не може да бъде извършено с окончателни последици от само един човек и то без последващ контрол.
Наред с това, този принцип предполага и съотговорност между лицето,
което е извършило действието, и всички, които е трябвало да упражнят
контрол.
Развитие на електронното правосъдие и въвеждане на повече електронни автоматизирани системи в дейността на съответния орган.
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Това означава да се намали броят на операциите, дейностите и процесите, които са „на ръчно управление“, т.е. да зависят от автономната
преценка на някой служител и да бъде невъзможно да се случат без
намеса на неговата воля.
Създаване на повече публични регистри и електронни системи с
информация за дейността на съответните органи. Много е важно да
се подчертае, че наличието на информационни масиви с публичен
достъп е важно, но още по-важно е те да бъдат своевременно актуализирани и попълвани с данни. В МВР и органите на съдебната
система информацията, която е публично достъпна, е малко, с твърде дълга периодичност и обикновено се публикува със закъснение.
Поради несвързаност на отделните регистри и прилагане на различни критерии за обработване и класифициране на данните често са
налице разминавания в статистическата информация, а с малки
изключения, гражданите нямат възможност да следят работата на
съответния орган.
Б) Следващата насока на интервенция се състои в премахването на
т.нар. „тесни места“ – това са слаби места в законодателството, които
създават стимули за корупционно поведение. Такива могат да бъдат
правила, даващи твърде широк диапазон (дискреция) за вземане на
решение дали, кога, спрямо кого и как да се предприемат действия,
необвързването на дейността с никакви срокове или напротив, предвиждане на необосновано кратки срокове, невъзможността за оспорване на решението и др. Типичен пример в това отношение е проблемът с неравномерната натовареност на прокурорите и по-специално
свръхнатовареността на отделни прокуратури. Някои от насоките, в
които следва да се предприемат мерки във връзка с тази област на
интервенция, са следните:
Намиране на трайно решение на въпроса с неравномерната натовареност на магистратите. Наказателно-процесуалният кодекс предоставя широки правомощия на прокурора, упражняването на които
стартира от момента на постъпване на съответния сигнал или жалба
на гражданин. Количеството молби, сигнали и жалби на граждани,
които постъпват в прокуратурата, формират огромен информационен
поток, който многократно се увеличава и от материалите, постъпващи от институциите. За да започне същинската си работа, дори само
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по въпроси от компетентността на прокуратурата, прокурорът следва
да обработи огромно количество информация и да извърши голямо
количество предварителна работа (изясняване на фактическата обстановка, попълване на липсващи данни от жалбата/сигнала и др.).
Много често за един и същ проблем се подават повече от една жалба
(по всяка от които според практиката се образува отделна преписка),
а липсват достатъчно ясни механизми за обединяването им с оглед
изключване на дублирането на действия и противоречивото решаване на едни и същи въпроси. С образуването на досъдебното производство започва същинската дейност по разследване. Наказателнопроцесуалният кодекс отрежда на прокуратурата основна роля при
провеждане на разследването. Прокурорът осъществява ръководство
и надзор върху разследването, като контролира непрекъснато хода
му и проверява всички материали по делото; дава указания на разследващите органи; участва при извършването или извършва действия по разследването; може да изземва делото от един разследващ
орган и да го предава на друг и т.н. Освен тези правомощията, наблюдаващият прокурор непосредствено следи за законосъобразното
провеждане на разследването и приключването му в определения
срок. Разширяването на правомощията на прокурора в досъдебното
производство са една от причините за претоварване на прокуратурата с функции и отговорности. Видимо насочени към повишаване
на качеството на разследването, с тях се постигна обратен ефект.
Намали се мотивацията и отговорността на разследващите органи,
които понастоящем често изпълняват функциите на квалифицирани
сътрудници на прокурора, а не на субект на самостоятелни процесуални действия. С тези промени законодателят най-вероятно е целял постигането на екипност в действията на субектите, участващи в
разследването – прокурор, разследващ орган, оперативен работник
(за установяване на факти от оперативен порядък). Елементарната
калкулация обаче показва, че в големите прокуратури един прокурор
работи по стотици преписки и дела, само част от които приключват в
рамките на една календарна година, в която се отчита неговата натовареност. В повечето от случаите работата по тях преминава от година в година, въпреки законово установените срокове за приключване на разследването.
Всичко това се споменава не за да се постави под съмнение осно118

вателността или целесъобразността на правната уредба, а за да се
представи дълбочината на проблема с натовареността на магистратите, в частност на прокуратурата. Ключовата мярка за този проблем
е разработването на нова наказателна политика и освобождаване
на наказателното правораздаване от посегателства с ниска степен
на обществена опасност. Налагането на наказания по административен ред е по-бързо, по-евтино и би трябвало да се предпочете във
всички случаи, когато постигането на целите на наказанието и защитата на правата на гражданите биха могли да се осигурят достатъчно
ефективно. Това ще позволи на прокурорите и разследващите органи да концентрират усилия върху посегателствата с висока степен
на обществена опасност и ще повиши качеството на разследването
и обвинението. И което е не по-малко важно, ще им отнеме възможността да „избират“ по кои случаи да работят и по кои не. Разбира
се, мерки като разработването на норма на натовареност на магистратите, отчитаща и тежестта и сложността на делата, промени в
подсъдността и др. имат своето значение, но те не могат да доведат
до трайно решение.
Усъвършенстване на системата за случайно разпределение на делата. Необходими са действия за премахване на всяка възможност за
външно манипулиране на системата и възстановяването на доверието
в нея. Отделен е въпросът, че случайното разпределение на делата е в
известно противоречие с принципа на специализацията, чието значение също следва да се отчита.
Издигане на нормативното равнище на уредбата на предварителната проверка. Предварителната проверка е интересна за настоящия анализ, доколкото тя е процесуалният механизъм за преценка дали
по даден случай, с който е сезирана прокуратурата, да бъде образувано досъдебно производство или не. Редът за провеждането на предварителните проверки не е предмет на самостоятелна законова уредба.
Правата на прокурора по чл. 145 от Закона за съдебната власт се
доразвиват чрез вътрешни инструкции, издадени от главния прокурор, които най-малкото са със спорно правно действие (вж. Решение
№ 10567/18.07.2013 г. на ВАС по адм. дело № 14419/2011 г. и Решение № 3231/07.03.2013 г. по адм. дело 12635/2012 г. по повод
Инструкция № 89/10.03.2011 г. за провеждане на предварителните
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проверки). Отсъствието на законово регулиране на тази съществена
от гледна точка на започването на наказателното производство, макар и предварителна, дейност е достатъчно условие за повишаване
на риска от развитие на корупционни практики.
Преосмисляне на продължителността на сроковете за приключване
на разследването в случаите на дела с фактическа и правна сложност.
Разследването на корупционните престъпления безспорно представлява по-голяма сложност, поради което спазването на уредените в Наказателно-процесуалния кодекс срокове поставят сериозни предизвикателства пред разследващите органи и прокуратурата. От една страна, това
може да доведе до „претупване“ на разследването и събиране на недостатъчно или негодни доказателства, които да подкрепят обвинението.
От друга страна, не е изключено „недостатъчният“ срок за провеждане
на разследването да се използва като оправдание за прекратяване на
досъдебното производство срещу определени лица. Това поставя наймалкото въпроса за преглед на законово установените срокове и евентуалната им диференциация с оглед сложността на делото.
В) Не на последно място, държавната политика за превенция на корупцията в МВР и органите на съдебната власт следва бъде насочена към
установяване и стриктно прилагане на високи стандарти за почтеност,
както на административните ръководители, така и на служителите в
тези системи. В тази връзка биха могли да се направят следните препоръки:
Разработване на подробни правила за професионална етика, въвеждащи по-високи стандарти за почтеност на служителите, отговарящи
на по-високата отговорност на тяхната служба. Както беше споменато
по-горе в анализа, и в съдебната система, и в системата на МВР действат правила за професионална етика. В по-голямата си част обаче те
съдържат твърде общи, бланкетни изисквания, които дават възможност
за доста „гъвкава“ преценка.
Въвеждане на методология за оценка на риска от корупционно поведение чрез прилагане на подробна система от индикатори – определени типове поведение и поведенчески сигнали, които създават съмнение, без да представляват доказателство за корупционно поведение
– „червена/рискова зона“). Подобни методики се прилагат от много
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държави в почти всички сектори с повишен риск от корупционен натиск. Тези „сигнали“ не са основание за предприемане на конкретни
действия освен ако извършеното само по себе си не е нарушение,
но наличието им дава повод за поставяне на лицето под особено внимание или за извършване на проверка. Възможните индикатори са
разнообразни, но най-общо те биха могли да се обособят в няколко
категории:
- Индикатори в процеса на работата – напр. вземане на различно решение по еднотипни въпроси (казуси); различна оценка на фактите –
подценяване на едни факти и даване на тежест на други с оглед постигане и аргументиране на определено решение; вземане на страна в
полза на трето лице по въпроси, които не се включват в службата („ходатайство“); много бързо или много бавно (в сравнение с обичайното
темпо) обработване на даден казус.
- Индикатори, свързани с осъществяването на външни контакти –
напр. чести „служебни“ пътувания до определени места без посочване
на разумна причина за това; нерегламентирани срещи с „оперативно
интересни лица“, обвиняеми, подсъдими, независимо дали в конкретния случай е налице конфликт на интереси в тесен смисъл на думата.
- Индикатори в поведението – напр. внезапна необяснима промяна
в отношението и поведението спрямо колегите или ръководителите;
атипично, необяснимо поведение (в някои държави подобни индикатори са дори честото вземане на работа за вкъщи и явяването в
службата по време на отпуск по болест); внезапна, необоснована
промяна в стила на живот – демонстриране на символи на статус;
парадиране с контакти; приемане на по-благоприятни условия при
сключване на сделки; изненадващ интерес към решаването на въпрос, който не спада в кръга на службата или функцията; лични или
семейни проблеми или наличие на факти, които могат да се използват
за поставяне в зависимост.
- Индикатори при организацията на работата – напр. концентрация на
задължения само върху едно лице, особено когато това е станало по
негово желание; разглеждане на казуси, свързани с конкретен субект,
само от един служител.
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Въвеждане на оценка на интегритета. Това означава, на първо място,
включване на оценка за почтеност и податливост на корупция при провеждане на конкурсите за първоначално постъпване на служба. Подобни критерии трябва да залегнат и в методологията за извършването на
редовната атестацията. Възможните начини да бъде направена оценка
на интегритета са разнообразни. Например по отношение на всички
ръководни полицейски длъжности е разумно да се обмисли едно от изискванията за заемане на длъжността да бъде даване на съгласие за
подлагане на тестове за лоялност (първоначални, периодични и инцидентни), включващи както психологически тестове, така и полиграф.
Извършване на обхватна и задълбочена проверка на имуществените
декларации. Съществуващата в момента до голяма степен формална
проверка по документи трябва да бъде заменена от обстойно проучване на имотното състояние и стила на живот. Отговорността, която
е възложена на органите на МВР и съдебната система като гаранти
на върховенството на закона, и властта им с действията си непосредствено да влияят върху живота и съдбата на гражданите вървят и с повисоки изисквания не само към професионализма, но и към техните
нравствени качества и публично поведение.
Въвеждане на ротация на служителите, работещи на потенциално
опасни/рискови за корупция места. Ротацията на служителите, подобно на мандатността при органите, е типичен начин за превенция на корупцията. Тя не допуска срастване между вземащите решения и имащите интерес от тях и изграждането на трайни мрежи от зависимости.
7. Вместо заключение
Темата на настоящия брой на Юридически барометър беше избрана много внимателно. От една страна, със съзнанието, че по въпросите на корупцията, включително корупцията в МВР и органите на
съдебната власт, се е говорило много, има и немалко сериозни изследвания, което до голяма степен предпоставя, че по нея не могат
да бъдат изложени твърде оригинални (ако изключим ексцентричните) идеи и предложения. От друга страна, не може да не се отбеле122

жи, че днес съществуват предпоставки за по-задълбочен, открит и
отворен към гражданите дебат за разработване на модерна антикорупционна политика. Това дава увереност, че настоящото изследване би могло да обогати този разговор, като предложи размисли,
постави въпроси, а защо не и провокира дебат, включително чрез
свободата да изложи по-спорни тези. Освен всичко друго, в контекста на идеята на Юридически барометър, то си поставя за цел да
има и информативна стойност. Нека то бъде възприемането и като
приятелско предизвикателство намеренията и усилията този път да
намерят реализация не само в приемането на поредния стратегически документ, а да доведат и до реални, пък макар и не толкова
революционни промени.
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IХ. Проучване на
общественото мнение

П

редставителното за пълнолетното население в България проучване през февруари 2015 г. е проведено от „Галъп Интернешънъл
Болкан“ (проучванията на общественото мнение през предишните периоди бяха осъществени от Института за социални изследвания
и маркетинг МБМД). Проучването е проведено в периода 30 януари
– 5 февруари 2015 г. сред 1011 респонденти чрез лични стандартизирани интервюта по домовете . Извадката е двустепенна гнездова на
случаен принцип, базирана на актуална информация от избирателните
списъци на населението. Статистическата грешка е ±3 % при 50 %-ови
дялове. Основната част от въпросите за „затворени“.

%
1. КАК ОЦЕНЯВАТЕ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
КАТО ЦЯЛО?
2012 2012 2013 2013 2015
2010 2011
(Посочван е само 1 отговор)
февр. септ. февр. окт. февр.
Средна оценка

3.17

3.11

3.08

3.03

3.02

3.18

2,73

Не знам/Без отговор

5.6

8.2

8.7

4.2

1.4

-

11,2

2 Слаб

23.1

28.6

24.9

29.0

29.1

27.3

41.5

3 Среден

39.4

31.1

37.9

38.8

42.7

35.6

31.4

4 Добър

26.3

26.5

25.2

24.4

23.4

30.1

13.8

5 Много добър

4.4

5.0

2.8

3.4

2.8

6.2

1.9

6 Отличен

1.3

0.6

0.5

0.2

0.7

0.9

2. СПОРЕД ВАС, КОИ СА ОСНОВНИТЕ СЛАБОСТИ
В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО?
(Посочвани са до 3 отговора)

2010 2011

0.1

2012 2012 2013 2013 2015
февр. септ. февр. окт. февр.

Не знам/Без отговор

6.6

5.8

7.9

7.4

6.1

4.7

7,1

Често се променя

50.0

34.2

40.0

39.5

36.3

28.7

38.3

Много е разхвърляно – голям брой закони,
правилници, наредби

40.0

30.5

41.5

39.5

35.8

33.0

28.6
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Законите не са написани ясно, човек трябва да е
специалист, за да ги разбере

47.7

43.0

48.9

41.9

42.4

37.7

35.9

Не е съобразено в достатъчна степен със
законодателството на ЕС

17.6

22.0

17.1

14.4

17.3

15.1

15.8

Законите са добри, но не се прилагат

43.2

47.6

48.8

54.4

47.2

49.5

50.5

Друго

0.9

1.0

1.5

1.8

0.9

1.4

1.4

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

2010

2012 2012 2013 2013 2015
февр. септ. февр. окт. февр.

Не знам/Без отговор

10.5

11.6

14.6

10.8

15.5

24.3

Народното събрание

4.5

0.8

1.8

2.8

2.7

0.7

Съда

39.6

30.6

21.9

29.9

28.0

19.1

Полицията

33.5

24.7

24.8

21.1

22.4

20.3

Прокуратурата

20.1

8.6

6.0

8.0

9.7

5.6

Европейския парламент

4.5

2.4

3.1

3.4

3.0

2.8

Европейския съд по правата на човека в Страсбург

4.2

13.8

17.9

15.1

11.4

17.5

Омбудсмана

18.1

4.9

6.1

5.8

4.8

7.1

Синдикатите

0.2

0.7

1.6

1.4

2.3

1.7

Друго

0.1

1.9

2.1

1.6

0.4

1.1

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

2012 2012 2013 2013 2015
февр. септ. февр. окт. февр.

Не знам/Без отговор

5.5

6.2

3.8

1.6

7.1

Непознаването на законите и на другите нормативни актове

10.2

12.7

13.3

22.8

18

Честите промени в тях

16.2

14.3

19.6

19.2

23.9

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

17.9

14.9

20.7

26.4

21.9

Нежеланието да се спазват правилата

22.7

30.6

24.3

27.5

47.7

Бавните административни и съдебни процедури (едно дело може да
се гледа с години)

27.0

23.0

24.2

32.2

43.2

Корупцията

33.6

27.7

32.6

53.5

55.2

Друго

0.7

1.8

0.7

0.9

-

125

5. ВЯРВАТЕ ЛИ ИЛИ НЕ ВЯРВАТЕ, ЧЕ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ПО-РЕШИТЕЛНА
КРАЧКА В БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА В ПОЛИЦИЯТА И СЪДЕБНАТА СИСТЕМА?
(Посочван е само 1 отговор)

2015
февр.

Вярвам

21.2

Не вярвам

60.7

Не знам/Без отговор

18.1

6. ЗАЩО СМЯТАТЕ ТАКА? СЪГЛАСЕН/НА ЛИ СТЕ ИЛИ НЕ СТЕ СЪГЛАСЕН/НА СЪС СЛЕДНОТО
(Зададен е на отговорилите положително на въпрос 5):

2015
февр.

Защото полицаите, съдиите, прокурорите и следователите имат очаквания за това.
Съгласен/на съм

65.4

Не съм съгласен/на

18.6

Не знам/Без отговор

16

Защото натискът от Европейския съюз е силен
Съгласен/на съм

89.5

Не съм съгласен/на

3.9

Не знам/Без отговор

6.6

Защото състоянието на полицията и съдебната система е толкова лошо, че всяка
стъпка вече би могла да бъде само нагоре.
Съгласен/на съм

74.2

Не съм съгласен/на

12.8

Не знам/Без отговор

13

Защото смятам, че правителството ще има политическата воля да предприеме
необходимите действия.
Съгласен/на съм

78.3

Не съм съгласен/на

8.3

Не знам/Без отговор

13.4

7. ЗАЩО СМЯТАТЕ ТАКА? СЪГЛАСЕН/НА ЛИ СТЕ ИЛИ НЕ СТЕ СЪГЛАСЕН/НА СЪС СЛЕДНОТО
(Зададен е на отговорилите отрицателно на въпрос 5):

2015
февр.

Защото за борба с корупцията се говори от години, но нищо не се случва.
Съгласен/на съм

93

Не съм съгласен/на

1.6

Не знам/Без отговор

5.4
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Защото не вярвам, че правителството ще има политическата воля да предприеме
необходимите действия.
Съгласен/на съм

86.3

Не съм съгласен/на

6.4

Не знам/Без отговор

7.3

Защото компетентните органи не могат да намерят правилните мерки за решаване
на този проблем.
Съгласен/на съм

75.8

Не съм съгласен/на

14.2

Не знам/Без отговор

10

Защото вътрешната съпротива ще бъде много силна.
Съгласен/на съм

81.4

Не съм съгласен/на

5

Не знам/Без отговор

13.6

8. В КОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ СИСТЕМИ СПОРЕД ВАС НИВОТО НА КОРУПЦИЯТА Е НАЙ-ВИСОКО?
(Посочван е само 1 отговор)

2015
февр.

Администрацията

11

Полицията

6

Съда и прокуратурата

32.4

Митническите органи

23.9

Данъчните органи

5.3

Образованието

0.1

Здравеопазването

8.1

Медиите

0.5

Друго (навсякъде; енергетиката; политици; депутати)

4.1

Не знам/Без отговор

8.6

9. ОТ КЪДЕ ПРЕДИМНО ПОЛУЧАВАТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЛУЧАИ НА КОРУПЦИЯ У НАС?
(Посочвани са до 3 отговора)

2015
февр.

От личен опит

15.4

От опита на близки и познати

42.9

От изказвания и коментари на политици

21.8

От изказвания и коментари на представители на съдебната власт

13.1
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От журналистически материали

72.1

Друго (телевизия и радио; интернет; изказвания на чужденци)

1.8

Не знам/Без отговор

3.6

10. СПОРЕД ВАС, КОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ЛИЦА/ОРГАНИ ГОВОРЯТ НАЙ-АКТИВНО ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА
КОРУПЦИЯТА В ПОЛИЦИЯТА И СЪДЕБНАТА СИСТЕМА? (Посочвани са до 3 отговора)

2015
февр.

Министър-председателят

9.3

Главният прокурор

12.3

Министърът на правосъдието

4.6

Председателите на върховните съдилища (ВКС, ВАС)

2.3

Министърът на вътрешните работи

8

Президентът и вицепрезидентът

5

Представители на Висшия съдебен съвет

4

Народни представители

18.2

Неправителствени и други организации

25.3

Омбудсманът

9.9

Друго (никой; пострадалите/потърпевшите; хората)
Не знам/Без отговор

128

1
8.6

129

Бележки

130

131

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

Юридически барометър е гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на
състоянието и развитието на правния ред в България. Проектът се реализира от Сдружение
„Център за правни инициативи”. Екипът включва юристи с опит в областта на нормотворческата
и правоприложната дейност, преподаватели, докторанти и студенти по право от Софийския
университет „Св. Климент Охридски”. Юридически барометър излиза два пъти годишно, като
всеки брой обхваща период от 6 месеца. Всички броеве са достъпни на интернет страницата на
Центъра за правни инициативи - www.cli-bg.org.

„Център за правни инициативи” е сдружение, което си поставя за цел да насърчава дебата за актуалното
състояние и перспективите за развитие на българската правна система, да подпомага изследванията и
обучението в областта на фундаменталните и отрасловите правни науки, както и да иницира дискусии
относно механизмите за взаимодействие между правовата държава и гражданското общество.
София 1000, ул."Врабча" №17 А, ет.3
тел.: (+359 2) 986 83 50, факс: (+359 2) 986 83 51
е-mail: info@cli-bg.org
www.cli-bg.org

