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За проекта

Уважаеми госпожи и господа,

Представям на Вашето внимание третия брой на Юридически баро-
метър – гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и 
оценка на състоянието и развитието на правния ред в България. Про-
ектът се реализира от Сдружение „Център за правни инициативи” с 
подкрепата на Фондация „Америка за България”. Екипът включва юри-
сти с опит в областта на нормотворческата и правоприложната дей-
ност, преподаватели, докторанти и студенти по право от Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”.

Досега бяха представени два броя на Юридически барометър, обхва-
щащи съответно периодите януари – юни 2010 г. и юли – декември 
2010 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 наблюде-

ние и оценка на основни компоненти на правния ред: дейност по съз-
даване на правни норми от Народното събрание и от органите на из-
пълнителната власт; конституционен и съдебен контрол върху законите 
и подзаконовите нормативни актове; тълкувателна дейност на върхов-
ните съдилища; транспониране и прилагане на европейското право; 
практика на Европейския съд по правата на човека.

Третият брой на Юридически барометър продължава изследването на 
състоянието и развитието на правния ред за периода януари – юни 
2011 г. Той представя данни по наблюдаваните показатели, анализира-
ни в сравнителен порядък спрямо предходните два периода.

Наред с това, третият брой обогатява анализа по няколко основни ли-
нии: включени са нови показатели за изследване на законодателната 
дейност (вносители на законопроектите, развитие на законопроектите 
от момента на внасянето им до тяхното приемане, респ. отхвърляне/
оттегляне и др.); значително по-богат е съдържателният анализ на някои 
по-важни закони, приети в рамките на разглеждания период; за първи 
път изследването представя конкретни предложения за промени в за-
конодателството. 

Акцент в броя е поставен върху въпроса за органите и процедурите 
като важни елементи, чрез които се реализира правният ред. През 
тази призма са анализирани някои от приетите през периода закони – 
Изборен кодекс, Закон за изменение и допълнение на Закона за съ-
дебната власт, Закон за изменение и допълнение на Наказателно-про-
цесуалния кодекс, Закон за изменение и допълнение на Закона за 
търговския регистър и др.

Специален гост е Председателят на Върховния касационен съд – г-н Лаза р 
Груев, на когото благодарим за подкрепата и изразената позиция.

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

Даниел Вълчев
Ръководител на проекта
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Гост на броя

Уважаеми дами и господа,

Радвам се, че имам възможност да бъда гост на третия брой на Юридиче-
ски барометър. Следя изследването от самото му начало и считам, че то 
представя един интересен и обективен поглед към правния ред и негови-
те компоненти. Бих искал да поздравя екипа на проекта за последовател-
ните усилия в търсене на реалните проблеми на правната система, както 
и за уместните коментари и препоръки за тяхното преодоляване.

Вземам повод от акцента на броя, а именно органите и процедурите като 
основни елементи, чрез които се реализира правният ред, за да споделя 
няколко по-общи думи за ролята на съда и правораздаването в съвремен-
ните общества. 

Все още като че ли ние не осъзнаваме в достатъчна степен, че демокраци-

ята не се крепи единствено върху свободните избори и формираните чрез 
тях институции. Те са безспорно достижение на демократичното развитие, 
но това не е достатъчно за изграждането на правова държава.

Убеден съм, че ефективното правораздаване е ключов елемент на демо-
крацията. Какво означава правораздаването да е ефективно? Това озна-
чава то да бъде обективно, навременно и предвидимо.

Очакванията на институции и политици, а и на обществото като цяло, за 
повече присъди, за повече престъпници в затвора са разбираеми, но с 
тях не бива да бъде натоварван съдът. Съдът е арбитър, който обективно и 
безпристрастно трябва да реши един правен спор въз основа на закона 
и фактите по делото. Ето защо за един съдия всяко дело трябва да бъде 
еднакво важно – категоризирането на делата като значими, по-значими 
и най-значими може да е приемливо от политическа гледна точка, но не е 
подход, който следва да бъде насърчаван в работата на съда.

Ефективността означава и бързина на производството, но не като само-
цел (за сметка на качеството), а с оглед постигане на идеята за навре-
менност на правното регулиране, за безотказност на правната санкция. 
В това отношение нашите усилия за преодоляване на диспропорциите в 
натовареността на българските съдии трябва да продължат.

Един от най-важните белези на ефективното правораздаване е негова-
та предвидимост, разбирана като еднообразност на съдебните решения 
по еднообразни казуси. Противоречивата съдебна практика е проблем, 
който продължава да е актуален в българската съдебна система. Затова 
с удовлетворение установявам, че Юридически барометър продължава 
да следи тълкувателната дейност на върховните съдилища като важен еле-
мент от правния ред.

Струва ми се, че когато говорим за ефективно правораздаване, е важно 
да си даваме сметка, че то предполага определена степен на сътрудни-
чество и партньорство между институциите. Противопоставянето и взаим-
ните обвинения са неконструктивни и пречат на постигането на общата 
цел за качествено и справедливо правораздаване.

Накрая бих искал да споделя накратко принципното си разбиране относ-
но подхода при промените в съдебната система. Промени в съдебената 
система са необходими и тя трябва да продължи да се развива. Но фоку-



8 9

сирането върху съда като единствен инструмент за решаването на всички 
тежки социални проблеми често не позволява да се видят действителните 
причини, които пораждат тези проблеми. А без да се изведат причините, 
трудно могат да бъдат предложени верните мерки – законодателни, орга-
низационни, финансови и др. За съжаление, у нас продължава да се счи-
та, че създаването на нов орган или замяната на едни хора с други хора 
е универсалното решение на всеки проблем. Практиката нееднократно е 
опровергавала това разбиране.

В съдебната система трябва да се стъпва внимателно. Не защото тя е изо-
лирана от обществото и неговите институции. Конституционният принцип 
за разделение на властите намира своя истински смисъл и проявление, 
ако бъде схващан като принцип за баланс, но и за взаимен контрол меж-
ду властите. Но правилният подход предполага всеки опит за промяна в 
съдебната система да отчита обстоятелството, че това е консервативна 
система в добрия смисъл на думата. Консервативна, което значи, че тра-
дициите са не по-малко важни от идеите за промени. И система, което 
предполага познаване на нейните компоненти, взаимовръзките между 
тях и начина на функциониране.

Още веднъж бих искал да поздравя екипа на Юридически барометър и да 
му пожелая да продължи със същата настойчивост и енергичност да отсто-
ява позициите за развитие и усъвършенстване на правния ред. 

Лазар Груев
Председател на Върховния касационен съд

I. Законодателна 
дейност

През периода януари – юни 2011 г. са приети от Народното събра-
ние и обнародвани в Държавен вестник 89 закона (табл. 1) или 
между 14 и 15 закона месечно. Тези 89 закона са, както следва: 

9 нови, 55 закона за изменение и допълнение (ЗИД) и 25 ратифика-
ции. Сравнено с предходния 6-месечен период (юли – декември 2010 
г.), Народното събрание е приело с 14 закона по-малко. Спрямо същия 
период на предходната година (януари – юни 2010 г.) приетите закони 
са с 18 повече. Потвърждава се установената практика за по-ниски 
темпове в законодателния процес през първата половина на годината. 
Това е свързано преди всичко с факта, че през второто полугодие се 
приемат бюджетните закони и се правят промени в данъчното и оси-
гурителното законодателство, а това обикновено има отражение върху 
законодателството, засягащо и другите публични системи. 

ОБЩ БРОЙ ЗАКОНИ

януари – юни 2011 г. юли – декември 2010 г. януари – юни 2010 г.

89 103 71

Нови ЗИД Ратификации Нови ЗИД Ратификации Нови ЗИД Ратификации

9 55 25 7 68 28 6 43 22

 

1.2. От новите закони 3 за първи път уреждат дадена материя – За-
конът за Българската агенция по безопасност на храните, Законът за 
ограничаване на плащанията в брой, Законът за предоставяне на по-
мощ за оздравяване на „Холдинг Български държавни железници” – 
ЕАД. Останалите 6 нови закона уреждат по нов начин определен кръг 
обществени отношения, които са имали регулация и по-рано, но зако-
нодателят е преценил, че промените са съществени или многобройни 

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg

Таблица 1
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и поради това е необходим нов закон. Това са Изборният кодекс, Зако-
нът за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, За-
конът за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на 
изделия и технологии с двойна употреба, Законът за горите, Законът за 
енергията от възобновяеми източници и Законът за военната полиция.

Прави впечатление, че и 3-те новоприети закона, които за първи път 
уреждат дадена материя, както и Законът за установяване на трудов 
и осигурителен стаж по съдебен ред регулират тесен кръг обществени 
отношения – устройството и дейността на един държавен орган, пла-
щанията в брой, предоставянето на помощ на определено държавно 
дружество, установяването на трудов и осигурителен стаж по съдебен 
ред. В същото време съществуват по-общи актове, в които нормите на 
тези закони могат да бъдат инкорпорирани (напр. Законът за храни-
те по отношение на Закона за Българската агенция по безопасност 
на храните; Кодексът на труда и Кодексът за социално осигуряване по 
отношение на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж 
по съдебен ред). Приемането на устройствен закон, при това в чието 
заглавие се съдържа и името на съответния орган, не е особено дално-
видно законодателно решение и поради факта, че всяка една промяна 
в органа или в неговото наименование минава не само през изме-
нение на закона, но и през изменение на наименованието на закона 
(какъвто е например случаят със Закона за националната акредитация 
на органи за оценяване на съответствието, който е нееднократно из-
менян и допълван, в това число заглавието поради промени в съответ-
ния орган). Спорно е също така доколко уредените с разглежданите 
закони отношения се подават на трайна уредба. Още повече, че един 
от законите – Законът за предоставяне на помощ за оздравяване на 
„Холдинг Български държавни железници” – ЕАД, има по замисъл ед-
нократно действие. 

1.3. Вече беше отбелязано, че през периода януари – юни 2011 г. Народ-
ното събрание е приело 55 ЗИД. Както и през предходните изследвани пе-
риоди, тези ЗИД всъщност изменят и допълват по-малко закони. В случая 
55 ЗИД изменят 52 закона, тъй като 3 от законите са изменени и допъл-
нени с повече от един ЗИД (табл. 2). Това са Кодексът на труда, Законът за 
съдебната власт и Законът за нотариусите и нотариалната дейност. 

1.4. Отново значителен остава броят на законите, изменени повече 
от веднъж в рамките на изследвания период (както със ЗИД, така и с 
преходни и заключителни разпоредби на други закони) – 22 или над 
1/3 от приетите закони. Лидери в това отношение са Законът за Ми-
нистерството на вътрешните работи, Законът за съдебната власт, За-
конът за данъците върху доходите на физическите лица – с по 4 изме-
нения и допълнения, и Законът за движението по пътищата, Законът 
за управление на отпадъците и Законът за местното самоуправление 
и местната администрация – с по 3 изменения и допълнения. Следва 
да се отбележи, че в това отношение се наблюдава известно подобре-
ние спрямо предходния период, когато имаше 6 закона, изменяни и 
допълвани повече от 4 пъти (в това число един закон със 7 изменения 
и допълнения – Законът за здравното осигуряване). 

1.5. В същото време е налице влошаване на данните спрямо втората 
половина на 2010 г. по показателя брой закони, изменени и допълне-
ни и през предходния 6-месечен период. Тогава този брой е 25, а при 
настоящия анализ са установени 38 такива закона. При събиране на 
броя изменения и допълнения през двата периода (юли – декември 
2010 г. и януари – юни 2011 г.) се открояват следните по-ярки при-
мери: Кодекс на труда – общо 7 изменения и допълнения, Закон за 
движението по пътищата и Закон за данъците върху доходите на физи-
ческите лица – общо с по 6 изменения и допълнения, Закон за Минис-
терството на вътрешните работи и Закон за отбраната и въоръжените 
сили – общо с по 5 изменения и допълнения. 
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ЗАКОНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

Период

Бр. закони, 
изменени 
с приетите 

ЗИД

Бр. закони, 
изменени с 
повече от 1 

ЗИД 

Бр. закони, 
изменени 
повече от 

веднъж 

Бр. закони, 
изменени 

и през 
предходния 

период

Бр. закони, 
изменени 
с ПЗР на 
приетите 
закони

Общ брой 
изменени и 
допълнени 

закони

 

52

 

22 38

 

210
януари - юни 

2011 г.
3 158

   

       
юли - 

декември 
2010 г.

65 3 40 25 231 296

       

1.6. С преходните и заключителни разпоредби на приетите 55 ЗИД се 
предвиждат изменения и допълнения в 158 други закона. Така, заедно 
с 52-та закона, които те пряко изменят и допълват, общият брой на 
изменените и допълнени закони през периода януари – юни 2011 г. 
възлиза на 210, или с 86 по-малко спрямо втората половина на 2010 г. 
Макар и да е налице известно намаление спрямо предходния 6-месе-
чен период, то е незначително особено при съпоставяне на относител-
ните стойности – 1 ЗИД, приет в рамките на настоящия период изменя 
и допълва средно 4 закона, докато 1 ЗИД, приет в рамките на предход-
ния период изменя и допълва средно 4,5 закона.

1.7. От влизането им в сила законите, предмет на настоящото изслед-
ване, са изменяни и допълвани общо 1035 пъти или средно по около 
17 пъти при средна продължителност на действието им 11 години (табл. 
3). През предходните два периода приетите закони са изменяни и до-
пълвани средно по около 20 пъти годишно всеки.

1.8. Леко намаление се установява относно средногодишния брой  

Таблица 2

Източник: Сиела

изме нения и допълнения на закон за периода януари – юни 2011 г. Този 
брой е 2,1 на един закон при 2,6 и 2,4 за предходните два периода.

1.9. Отново и недвусмислено се потвърждава наблюдението за заси-
лените темпове на изменение на законодателството през последните 
5 години. От всички 1035 изменения и допълнения 757 или над 70 % 
(близо ¾) са направени през последните 5 години. Този процент в рам-
ките на три последователни 6-месечни периода е един и същ. 

Нещо повече, през настоящия период броят на законите, изменени и 
допълнени 10 и повече пъти след 2005 г. се увеличава значително – 42 
от общо 52 изследвани закона, т. е. този брой скача спрямо предход-
ния 6-месечен период от 63 % на над 80 %.

1.10. Няма промяна и по отношение на броя на законите, изменяни и 
допълвани повече от веднъж годишно – както и през предходните два 
периода, 90 % (47) от приетите закони са изменяни повече от веднъж 
годишно. 

1.11. 22 или 42 % от изследваните закони са изменени още през пър-
вата година след влизането им в сила. Това може да бъде отчетено 
донякъде като положителен факт, като се има предвид, че около 65 % 
от законите, приети през предходните 6 месеца, са изменени още през 
първата година след влизането им в сила. 

1.12. Отново могат да бъдат посочени примери за закони, които са 
изменени още преди да влязат в сила. Такива са Законът за защита 
на потребителите и Законът за данък върху добавената стойност, които 
са изменени по 3 пъти, преди да влязат в сила. Още по-фрапиращ е 
случаят със Закона за търговския регистър, който има 5 изменения и 
допълнения, преди да влезе в сила.
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изменяни и допълвани нито веднъж. Отсъствието им е добър знак, но 
това все още не им отнема водещото място по този показател. 

1.14. Сред законите с най-малък средногодишен брой изменения и до-
пълнения от разглежданите през периода са Законът за преобразуване 
на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и 
Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни пред-
приятия, Законът за медиацията, Законът за ордените и медалите на 
Република България, Законът за Българската академия на науките и 
Законът за информиране и консултиране с работниците и служители-
те в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски 
дружества (фиг. 2). Малкият брой изменения и допълнения при едни 
закони е въпрос на стеснен обхват, т. е. тесен кръг обществени отноше-
ния, които уреждат – Закон за преобразуване на Строителните войски, 
Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета 
по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия и Закон за ин-

ТЕМПОВЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Период
Общ бр. изм.       

и доп.

Бр. изм. от       
2005 г. до 

сега

Среден бр. 
изм. за една 

година

Бр. закони, 
изм. през 
първата 

година след 
влизане в 

сила

Бр. закони, 
изм. повече 

от веднъж 
годишно

Бр. закони, 
изм. 10 и 

повече пъти 
след 2005 г.

       
януари - юни 

2011 г.
1035 757 2,1 22 47 42

       

       
юли - 

декември 
2010 г.

1237 900 2,6 43 60 41

       

1.13. Водещо място сред законите с най-голям средногодишен брой 
изменения и допълнения заемат Законът за данъците върху доходи-
те на физическите лица, Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, 
Законът за отбраната и въоръжените сили, Законът за Министерството 
на вътрешните работи и Законът за данък върху добавената стойност 
(фиг. 1). Динамиката на изменение на данъчните закони донякъде би 
могла да бъде обяснена, от една страна, с характера на тези отноше-
ния и връзката им с бюджета, а от друга – с факта, че нерядко проме-
ните се налагат поради изменения в други закони. Високият темп на 
промени в Закона за отбраната и въоръжените сили и в Закона за 
Министерството на вътрешните работи трудно би могъл да бъде раз-
бран, още повече, че тези закони са относително нови – първият е 
приет едва преди две години и вече има 10 изменения и допълнения, 
а вторият е от 2006 г. и вече е с 25 изменения и допълнения.

Заслужава да се отбележи фактът, че през изследвания период първен-
ците по средногодишен брой изменения и допълнения от предходни-
те два изследвани периода, а именно Законът за здравето, Кодексът 
за социално осигуряване и Законът за здравното осигуряване, не са 

Таблица 3

Източник: Сиела
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формиране и консултиране с работниците и служителите в многона-
ционални предприятия, групи предприятия и европейски дружества. 
При други закони липсата на голям интензитет на изменение може да 
намери обяснение в отсъствието на динамика в съответните общест-
вени отношения – Закон за медиацията и Закон за ордените и меда-
лите на Република България. Що се отнася до Закона за Българската 
академия на науките въпросът доколко отсъствието на промени е до-
бър знак или по-скоро липса на воля за реформи ще бъде дискутиран 
при анализа в раздел II. от настоящото изследване.

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 25 (или 40 %) от приетите закони 
влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник, а 5 
предвиждат обратно действие на всички или на част от разпоредбите 
си. Това е значително увеличение спрямо предходния период, когато 
23 % от приетите закони влизат в сила от деня на обнародването, като 

отново не става ясно кое налага това отклонение от общото правило за 
влизане в сила. Eдва 9 от приетите през първата половина на 2011 г. 
закони предвиждат по-дълъг от 3 дни срок за влизане в сила – нещо, 
което би дало допълнителна възможност на техните адресати да се за-
познаят с правилата за поведение, съдържащи се в тях.

1.16. Средният престой в Народното събрание на законопроектите, пре-
върнали се в закони през изследвания период, е 123 дни. Този срок 
включа периода от внасянето на законопроектите до окончателното им 
приемане на второ четене. Той е с 33 дни по-дълъг спрямо предходния 
6-месечен период. Увеличението се дължи на по-голямата концентрация 
на „престояли” законопроекти през настоящия период. Като най-ярки 
примери в това отношение могат да бъдат посочени Законът за изме-
нение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, 
внесен през ноември 2009 г. (546 дни престой), Законът за изменение 
и допълнение на Наказателния кодекс, внесен през януари 2010 г. (449 
дни престой) и Законът за изменение и допълнение на Закона за зана-
ятите, внесен отново през януари 2010 г. (440 дни престой). 

И този път не липсват законопроекти, приети с изключителна скорост – 
Законът за изменение на Закона за лечебните заведения и Законът 
за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица са приети 16 дни след постъпването на всеки от тях в 
Народното събрание. Тази изключителна бързина е едно от възможни-
те обяснения на факта, че Законът за лечебните заведения, който е в 
сила от 12 години, вече има 34 изменения и допълнения, като послед-
ните две са обнародвани съответно през юни и август 2011 г.

1.17. Следва да бъде направен още един разрез на законодателната 
дейност през периода, който би ни позволил да установим, че с прие-
мането на един закон опитите той отново да бъде изменен и допълнен 
не спират.  По 25 или 40 % от приетите закони съществуват висящи, 
т. е. все още неприети окончателно на второ четене законопроекти за 
изменение и допълнение, намиращи се на различни етапи от законо-
дателния процес. Това само по себе си не дава основание за изводи, 
защото едва с края на легислатурата всички висящи законопроекти 
автоматично се „нулират”. Тревожното е, че 13 от тези проекти на за-
кони са внесени непосредствено след приемането на съответния закон, 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
0,5

0,4 0,4

0,3

0,2

Фигура 2

Източник: Сиела
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предмет на настоящия анализ, и следователно с ясното съзнание, че той 
току-що е бил променен. Особено фрапиращ е случаят с Кодекса на тру-
да, който освен че е изменен и допълнен 2 пъти с отделни ЗИД през пър-
вата половина на 2011 г., през юли (след края на изследвания период) 
е изменен и допълнен отново, а след тази промяна са внесени 2 нови 
проекта на ЗИД. Още по-абсурден е фактът, че 2 от реализираните през 
тази година изменения на Кодекса на труда са на Министерския съвет, 
който е вносител и на един от проектите на ЗИД, все още неразгледа-
ни от Народното събрание. Подобен пример е и Законът за управление 
на отпадъците, изменен през март с правителствен законопроект, като 
през юли Министерският съвет вече е внесъл проект на изцяло нов за-
кон. Посочените примери не са изключение, а потвърждават изводите 
за липсата на дългосрочна визия за развитие на политиките в съответ-
ния сектор, както и за незадоволителното качество на законопроектите.

1.18. Данните за вносителите на законопроектите, превърнали се в 
закони през изследвания период, показват, че Министерският съвет 
е основният вносител на законопроекти. Той е внесъл 44 или 2/3 от 
проектите на приетите впоследствие закони, докато народните пред-
ставители са внесли 22 от тях (обединените законопроекти с различен 
вносител са отчетени на двете места). 

Следва да се има предвид, че Министерският съвет на практика има отно-
шение и към всички законопроекти по две главни причини. От една стра-
на, немалка част от проектите на закони са внесени от народни предста-
вители, но по същество са правителствени, като с цел да се спести време 
или по тактически съображения се избира този път на законодателна ини-
циатива. Така например няма никакво съмнение, че промените в Закона 
за съдебната власт и в Наказателно-процесуалния кодекс, свързани със 
създаването на специализиран наказателен съд, са отражение на широ-
ко огласените идеи на членове на Министерския съвет. От друга страна, 
когато законопроектите не са на Министерския съвет или са негови, но в 
рамките на законодателната процедура се предлагат съществени проме-
ни в първоначално внесения проект, съответният министър разполага с 
механизми за отстояване на правителствената политика.

1.19. Включените в настоящото изследване 9 нови закона и 55 ЗИД пред-
виждат общо 652 различни по вид и по юридическа сила подзаконови 
нормативни актове или средно близо 11 акта на закон (табл. 4). Тези дан-
ни са напълно съизмерими с данните за предходните изследвани периоди. 

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

Период
Общ бр. 

подзаконови 
актове

Среден бр. 
подзаконови 
актове на 1 

закон

Бр. нови 
подзаконови 

актове

Бр. закони с 
увеличен брой 
подзаконови 

актове

Бр. закони 
едновременно 

с правилник 
за прилагане и 

други актове
      

януари - юни 
2011 г.

652 + 10,9 68 16 16

      

      
юли - декември 

2010 г.
808 + 11,2 50 + 15 13

      

Броят на предвижданите подзаконови нормативни актове в изследва-
ните закони може да се окаже и по-голям, тъй като в отклонение от 
изискванията на Закона за нормативните актове в някои случаи осно-
ванието за издаване на съответните актове е посочено твърде общо, 
поради което конкретният им брой трудно може да бъде определен. 
Такива примери биха могли да бъдат открити в Закона за приватиза-
ция и следприватизационен контрол, Закона за лечебните заведения, 
Закона за управление на отпадъците, Закона за гражданското въздухо-
плаване, Закона за медицинските изделия и др. 

1.20. Законите, приети през изследвания период, предвиждат 68 нови 
подзаконови актове спрямо 50 за предходния период. 16 от законите 
са увеличили броя на нормативните актове по прилагането си. Любопи-

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

Таблица 4
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тен пример в това отношение е Законът за чужденците в Република Бъл-
гария, който предвижда общо 27 подзаконови актове, от които 8 нови 
(брой на актовете и разпиляност на уредбата, които сами по себе си 
биха затруднили и лица, които не са чужденци по смисъла на закона). 

1.21. Броят на приетите през изследвания период закони, предвиж-
дащи едновременно правилник за прилагане и други подзаконови 
нормативни актове, е 13 при 16 за периода юли – декември 2010. 
В абсолютни стойности този брой е намалял, но като се има предвид 
по-малкият брой на приетите през настоящия период закони спрямо 
предходния 6-месечен период, на практика е налице процентно увели-
чение. Законът за отбраната и въоръжените сили, Законът за Минис-
терството на вътрешните работи и Законът за движението по пътищата 
не само че предвиждат едновременно правилник за прилагане и други 
подзаконови нормативни актове, но и са с най-голям общ брой подза-
конови нормативни актове (фиг. 3).

1.22. В рамките на настоящото изследване за първи път се предла-
га анализ на внесените през изследвания 6-месечен период законо-
проекти от гледна точка на тяхното развитие (приемане/отхвърляне/
оттегляне/предстоящо разглеждане), който допълнително обогатява из-
следването на законодателната дейност и предоставя нови интересни 
данни (табл. 5 и табл. 6).  

ВНЕСЕНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ
(01.01.-30.06.2011)

 Общо Нови закони ЗИД

Януари 12 0 12

Февруари 31 2 29

Март 19 1 18

Април 7 0 7

Май 23 1 22

Юни 29 2 27

Общо 121 6 115

От внесените в периода януари – юни 2011 г. 121 законопроекта (без 
ратификациите) 54 са приети, 34 все още не са окончателно гласувани 
на второ четене, 21 са отхвърлени и 12 са оттеглени (табл. 6). От при-
етите законопроекти 35 са на Министерския съвет, а 19 са внесени от 
народни представители. Тези данни, както и данните за отхвърлените и 
оттеглените законопроекти (19 отхвърлени и 12 оттеглени законопро-
екта на народни представители и 2 отхвърлени и нито един оттеглен 
законопроект на Министерския съвет) още веднъж потвърждават на-
правения по-горе извод, че Министерският съвет в най-висока степен 
влияе върху състоянието и развитието на законодателството. 

Таблица 5

Източник: www.parliament.bg.
*Броят на законопроектите не включва проектите на закони за ратификация. През разглеждания период внесените ратификации 
са 15 и всички те са приети.
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Източник: Сиела
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РАЗВИТИЕ НА ВНЕСЕНИТЕ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2011 Г. ЗАКОНОПРОЕКТИ

Приети Отхвърлени Оттеглени Висящи 

Общо МС
Нар. 
п-ли

Общо МС
Нар. 
п-ли

Общо МС
Нар. 
п-ли

Общо МС
Нар. 
п-ли

54 35 19 21 2 19 12 0 12 34 12 21

 

Заслужава специално внимание фактът, че 2 от внесените от Министер-
ския съвет проекти на закони са отхвърлени при гласуването им в Народ-
ното събрание при това още на първо четене. Това са проектът на Закон 
за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (внесен 
през януари и отхвърлен през май 2011 г.) и проектът на Закон за отнема-
не на имущество, придобито от престъпна дейност и от административни 
нарушения (внесен през май и отхвърлен през юли 2011 г.). Първият за-
конопроект предвижда сериозни промени в материята на доброволното 
здравно осигуряване чрез превръщането му в дейност по здравно застра-
ховане, а вторият въвежда института на т. нар. гражданска конфискация – 
отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна 
дейност, като отделно и независимо производство от наказателното пре-
следване и съответно необусловено от наличието на осъдителна присъ-
да. Настоящият анализ няма да навлиза по същество на предлаганите с 
отхвърлените законопроекти промени, доколкото те не са законодателен 
факт. Във всеки случай официално обявените аргументи, че законите са 
с правнотехнически несъвършенства не биха могли да бъдат споделени 
не само защото това би могло да бъде оспорено, но и на формално ос-
нование. Конституцията и Правилникът за организацията и дейността на 
Народното събрание уреждат процедурите по приемането на законите 
на две четения, в рамките на които тези проблеми биха могли да бъдат 
отстранени, в случай че се споделя философията на предлагания проект 
на закон. Очевидно в тези случаи става въпрос за принципни различия, 
свързани с държавната политика в съответната област.

Таблица 6

Източник: www.parliament.bg
*Развитието на внесените в периода януари – юни 2011 г. законопроекти е проследено към 1 септември 2011 г.

По-важни изводи и препоръки:
1. Въз основа на извършения анализ на три последователни 6-месечни периода 
се потвърждават изводите за високата степен на изменчивост на българския пра-
вен ред. На това основание той не би могъл да бъде определен като достатъчно 
стабилен и предвидим. Макар и в настоящото изследване да се наблюдават ня-
кои положителни промени по определени показатели спрямо предходните периоди 
(напр. брой закони, изменени повече от веднъж; брой закони, изменени още през 
първата година след влизане в сила), не може да се твърди, че е налице определе-
на положителна тенденция, поради отсъствие на пълна съпоставимост на данните. 
Анализите на следващи периоди ще дадат възможност да се установи дали са нали-
це такива тенденции. В същото време и трите изследвания потвърждават еднознач-
но неблагоприятните данни по повечето показатели, като по някои от тях е налице 
дори задълбочаване на негативните тенденции.

2. Допълнително основание да се счита, че неблагоприятната тенденция за твърде 
интензивни темпове на промени в законодателството ще продължи и в следващия 
период ни дават и данните за висящите законопроекти. Това се отнася преди всич-
ко за тези, които са внесени след последната промяна на съответния закон, осъ-
ществена в рамките на изследвания период.

3. Следва да се обърне внимание на факта, че в голяма степен тази динамика се 
генерира от Министерския съвет. Той е не само основен вносител на законопроек-
тите, но както бе отбелязано, на практика има отношение към всички законопроек-
ти, разглеждани от Народното събрание. 

4. Всеки отделен министър, както и Министерският съвет като колегиален орган 
трябва много по-внимателно да преценява необходимостта от определена зако-
нодателна намеса, както и да планира в по-голяма степен отнапред потенциалните 
промени в определен закон. Министрите следва много по-активно да се включват в 
законодателния процес и в случаите, когато не те са в основата на законодателната 
инициатива. Не е оправдано да се допускат многократни промени в един закон в 
рамките на година, а понякога и през няколко месеца, независимо от това кой е 
вносител на измененията, защото това генерира хаос и на свой ред е предпоставка 
за нестабилност на уредбата.
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5. Продължава практиката да се приемат закони, регулиращи много тесен кръг об-
ществени отношения, както и такива, които не се поддават на трайно регулиране. 
Подобно „раздробяване” на регламентацията не само противоречи на изисквани-
ята на Закона за нормативните актове, но е и допълнителна предпоставка за нео-
босновано „раздуване” на законовата уредба, което в крайна сметка затруднява 
адресатите на нормите при нейното установяване и съблюдаване. Освен това, по-
добен подход създава сам по себе си условия за несъгласуваност и противоречия 
между отделните закони, което би могло да се избегне при внимателен юридически 
преглед на действащата уредба за установяване на точното систематично място на 
законовите разпоредби и за съответни промени на текстовете, които им противо-
речат. 

6. Все още немалък брой закони предвиждат едновременно правилник за прила-
гане и непрекъснато увеличаващ се брой други подзаконови нормативни актове, 
което е предпоставка за противоречия и несъгласуваност на уредбата и силно за-
труднява правните субекти в процеса на правоприлагане. 

II. анализ на някои 
по-важни закони

Както и в предходното изследване, изводите и коментарите за ка-
чеството на някои по-важни закони, приети в рамките на раз-
глеждания 6-месечен период условно могат да бъдат обособени 

в следните основни групи:

 Реформи и закони
 Хора или правила
 Закони и права
 Други проблеми на законодателната дейност

2.1. Реформи и закони

Тук попадат законите, при които е налице претенцията (било изрично 
формулирана от вносителя в мотивите или при публичното представя-
не и обсъждане, било произтичаща от естеството на предлагания зако-
нопроект), че представляват законодателна основа за извършване на 
реформи или съществени промени в определена обществена сфера.

2.1.1. Един от ключовите закони, приети в рамките на разглеждания 
период, е Изборният кодекс (ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.). Основание 
за включването му в тази група е преди всичко обстоятелството, че 
кодификацията на изборното законодателство е въпрос, нееднократно 
дискутиран през последните години, и самата идея за такъв тип уредба 
съдържа в себе си претенцията за съществена промяна.

Преди да бъде направен анализ по същество на разпоредбите на Из-
борния кодекс именно през призмата на неговата реформаторска 
насоченост, е интересно да се проследи накратко динамиката на из-
менение на изборното законодателство през последните 20 години. 
На тази основа ще бъде възможно в следващите изследвания да се 
коментират и оценяват евентуални бъдещи промени в новия изборен 
закон (табл. 7).

От приемането на Конституцията на Република България (1991 г.) до 
приемането на Изборния кодекс у нас са действали в различни перио-
ди 5 закона, уреждащи организацията и произвеждането на отделните 
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видове избори. Това са Законът за избиране на народни представите-
ли, общински съветници и кметове, Законът за избиране на президент 
и вицепрезидент, Законът за избиране на народни представители, За-
конът за местните избори и Законът за избиране на членове на Евро-
пейския парламент от Република България. Законът за избиране на 
Велико народно събрание също е част от изборното законодателство, 
но по обясними причини не е включен в представения по-долу анализ.

При действието на тези закони са произведени общо 15 избори за из-
лъчване на съответни представители на държавната и местната власт. 
Всеки от законите е действал средно 11,7 години и е бил изменян и 
допълван 1,1 пъти. Тази относително ниска динамика на изменение 
на изборното законодателство не бива да ни подвежда, защото в слу-
чая интерес представляват преди всичко данните за изменения в за-
конодателството в годината на избори, когато на практика законите 
проявяват своето действие. Единствено при произвеждането на пар-
ламентарните избори през 1994 г. не е извършвана промяна в дейст-
ващия тогава изборен закон в годината на изборите. При останалите 
14 произведени избори са били приемани изменения и допълнения 
в съответния изборен закон в годината на произвеждане на изборите 
при това повече от веднъж. Общо отчетените промени в годината на 
изборите са 33, което при 15 произведени избори, означава, че все-
ки закон е променян средно 2,2 пъти в годината на изборите. Нещо 
повече, в 9 случая промените са извършвани в месеца, предхождащ 
изборите. Средно промените са обнародвани 56 дни, или по-малко от 2 
месеца преди произвеждането на съответните избори. Тези данни ясно 
показват силно политизирания и конюнктурен характер на изменения-
та в изборното законодателство. Това несъмнено е лош законодателен 
подход не само защото в една демократична държва не е нормално 
„правилата на играта” да се променят в последния момент, но и тъй 
като по този начин често се създават трудности за гражданите да упраж-
нят активното си избирателно право. 

ИЗБОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Закон

 

Действие в 
години

Общ брой изм. 
и доп.

Среден брой 
изм. и доп. 

за 1 г.

Избори, 
проведени при 
действието на 

закона

Промени в 
годината на 

изборите
Обнар./

Влизане в сила
 

ЗИНПОСК
22 август 

1991 г. /от 
деня на обн.

20 6 0,3

13 окт. 91 г.
3:27 август,  

13 септ.,  
28 ноем.

18 дек. 94 г. не

19 апр. 97 г. 1:14 март

ЗИПВ 4 октомври 
1991г. 20 13 0,7

12/19 ян. 92 г. 2:4 окт., 28 
ноември 91

27 окт./ 
3 ноември 96 г. 1:21 май

11/18  
ноември 01 г.

3:13 март, 18 
септ., 19 окт.

22/29 окт. 06 г.
3:21 март,  
4 август,  
24 ноем.

ЗИНП
13 април 

2001 г. /от 
деня на обн.

10 14 1,4

17 юни 01 г. 1: 8 май

25 юни 05 г. 3:1 април, 12 
април, 3 май

5 юли 09 г. 2:24 април, 15 
май, 16 окт.

ЗМИ 25 юли 1995 г. 16 24 1,5

29 окт./11 
ноември 95 г. 

2:1 август, 22 
септ.

16/23 окт. 99 г. 2:3 август,  
28 септ.

26 окт./2  
ноември 03 г.

2:5 август,  
21 окт.

28 окт./ 
4 ноември 07 г.

3:19 юни,  
3 август,  
28 септ.

ЗИЧЕПРБ
6 март 2007 г. 

/от деня на 
обн.

4 6 1,5

20 май 07 г. 1: Обн. 6 март

7 юни 09 г.
4:3 април,  
24 април,  

24 юни, 16 окт.

Изб. кодекс 28 януари 
2011 г. 1 1 1

Насрочени 
избори: 23 окт. 
– президентски 

и местни
1: 14 юни

Източник: Държавен вестник, Сиела
* Усреднените стойности не включват Изборния кодекс.
* Данните отчитат само произвеждането на редовни местни избори.

Таблица 7
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От гледна точка на представения анализ на динамиката на изменение 
на предходното изборно законодателство следва да се оцени положи-
телно приемането на Изборния кодекс в относително отдалечен от да-
тата на произвеждането на изборите момент – близо 10 месеца преди 
първите избори, които ще се проведат в съответствие с неговите разпо-
редби. Наистина, данните показват eдно изменение на този закон след 
неговото приемане, но следва да се има предвид, че то е свързано с 
Решение № 4 от 4 май 2011 г. на Конституционния съд, с което отделни 
разпоредби на Изборния кодекс са обявени за противоконституцион-
ни. Заслужава да се отбележи обстоятелството, че след приемането на 
измененията и допълненията през месец юни 2011 г. в Народното съ-
брание са внесени три проекта на закони за изменение и допълнение 
на Изборния кодекс, което още веднъж показва желанието на народ-
ните представители да донастройват правилата за произвеждане на 
изборите до последния възможен момент, преди те да се състоят.

За да бъде направен анализ на това, доколко Изборният кодекс е носител 
на идеи, съдържащи принципни промени в организацията и произвеж-
дането на изборите, би следвало да бъдат очертани основните проблеми 
на изборния процес у нас. Именно от тази гледна точка ще се изследват 
накратко разпоредбите на кодекса и ще се установи дали той съдържа 
разрешения, позволяващи да се преодолеят или поне да се ограничи про-
явлението на съществуващите проблеми. Тези проблеми са известни и 
нееднократно публично дискутирани и биха могли да бъдат сведени до:

 Дебата за вида на избирателната система;
 Т.нар. „изборен туризъм”;
 „Купуването” на гласове;
 Ниската избирателна активност;
 Недостатъчната коректност на избирателните списъци;
 Отсъствието на постоянна професионална изборна 

 администрация;
 Недостатъчната ефективност на правилата за финансиране 

 и контрол върху финансирането на политическите партии 
 и коалиции.

Видовете избирателни системи, техните предимства и недостатъци са 
дискутирани обширно в конституционноправната теория. Известно е, 

че не би могло абстрактно да се твърди, че една или друга система 
е най-подходяща и трябва да бъде непременно въведена в нейния 
теоретично обоснован вид. Каква да бъде избирателната система е 
въпрос, от една страна, на развитие на обществото и на определени 
традиции в това отношение, а от друга – на политически дадености, 
желания и възможности. Основният въпрос, дискутиран през годините, 
е относно типа на избирателната система за произвеждане на избори 
за народни представители. Дълго време у нас се прилага пропорцио-
налната система. При последните парламентарни избори през 2009 г. 
законодателят предвиди смесена система. Изборният кодекс прави 
определена крачка и въвежда пропорционална система с преферен-
циален елемент. Тази система е оценявана от специалисти като един 
сравнително удачен вариант, който добре съчетава предимствата на 
пропорционалната система с възможността за въвеждане на опреде-
лен мажоритарен елемент. Впрочем, за първи път у нас възможност 
за преференциално гласуване е въведена със Закона за избиране на 
членове на Европейския парламент от Република България. Тогава е 
предвиден сравнително висок праг за превръщане на преференциал-
ния вот в мандат – 15 % от гласовете, получени за кандидатската листа. 
Изборният кодекс намалява прага на 9 %, което е положителна стъпка, 
тъй като повишава тежестта на преференциалния вот.

По отношение на т. нар. изборен туризъм или организираната и отно-
сително масова промяна в адресната регистрация на граждани с цел 
упражняване на избирателното право на друго място Изборният ко-
декс съдържа някои разпоредби, насочени към препятстване на това 
явление. От една страна, тук попадат правилата, свързани с уседна-
лостта, т. е. въвеждането като условие за упражняване на активното 
избирателно право на изискване лицето да е живяло определен пери-
од от време преди произвеждането на изборите в определено насе-
лено място. Първоначално предвидените в Изборния кодекс срокове 
са обявени за противоконституционни поради тяхната „прекомерна 
продължителност” и са съответно променени. Впрочем, решението на 
Конституционния съд в тази му част би могло да бъде дискутирано, 
тъй като няма как да бъдат приведени достатъчно сериозни юриди-
чески, в това число конституционни аргументи, че един или друг брой 
дни противоречи на норма от по-висш порядък. Вярно е, че Евро-
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пейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската коми-
сия) към Съвета на Европа в своите стандарти и препоръки за добри 
изборни практики формулира ориентировъчна разумна продължи-
телност на срока, но тя няма задължителен характер и определянето 
на срока за уседналост остава въпрос от компетентността на нацио-
налния законодател. Публично огласените данни за регистрация на 
едва около 500 избиратели в други населени места след решението 
на Конституционния съд и преди приемането на промените в закона 
показват, че разпоредбите относно уседналостта вече имат положите-
лен ефект. Друга мярка, съдържаща се в Изборния кодекс и насочена 
към преодоляване на проблема „изборен туризъм” е премахването 
на възможността за издаване на удостоверения за гласуване на друго 
място – тя се запазва само по отношение на лицата, служебно анга-
жирани в произвеждането на изборите.

„Купуването” на гласове или незаконосъобразното стимулиране на из-
бирател да упражни избирателното си право по точно определен начин 
срещу получаване на дар или друга имотна облага е сериозен проблем. 
Той е многократно констатиран (макар и само в изолирани случаи) 
при произвеждането на всички избори у нас, като досега не са взети 
достатъчно ефективни мерки за неговото преодоляване. В този сми-
съл заслужава подкрепа съдържащото се в Изборния кодекс правило 
за отразяване на вота на избирателя единствено със знак „Х”, което би 
препятствало възможността за осъществяване на контрол върху вота 
посредством поставянето на точно определени знаци. Разбира се, по-
точна оценка за ефективността на въведеното правило би могла да бъде 
направена след произвеждането на изборите с уговорката, че не всички 
случаи на „купуване” на гласове стават публично известни, а и трудно 
може да се установи каква е причината за по-големия или по-малкия 
мащаб на това явление. Въведената при произвеждането на изборите 
за народни представители през 2009 г. възможност за електронно гласу-
ване чрез автоматизирани системи не е възприета от Изборния кодекс, 
въпреки че тя е средство, което, от една страна, би могло да предотврати 
манипулирането на вота на избирателя, а от друга – евентуални манипу-
лации на изборния резултат в съответната секция. 

Избирателната активност е преди всичко въпрос на степен на разви-
тие и демократичност на обществото и на доверие на гражданите в 

институциите. Върху избирателната активност може да бъде повлияно 
с юридически средства по два основни начина. На първо място, това 
е задължителното гласуване – законодателно разрешение, което е ряд-
кост в рамките на Европейския съюз и което повдига редица други въ-
проси не само от юридическо естество. Другото потенциално средство 
за известно повишаване на избирателната активност е електронното 
гласуване. Конституционният съд обяви за противоконституционни 
разпоредбите от Изборния кодекс предвиждащи експериментално 
гласуване по електронен път чрез интернет при произвеждане на пре-
зидентските избори през 2011 г. Принципно гласуването по интернет 
повдига някои въпроси, свързани с евентуално манипулиране на гла-
суването и разкриване на тайната на вота, но това е аргумент, свързан 
преди всичко с надеждното техническо обезпечаване на такъв тип гла-
суване. Предложената уредба съдържаше правила, гарантиращи недо-
пускане на разкриване на съдържанието на вота на избирателя, които 
Конституционният съд оцени като недостатъчни и поради това обяви за 
противоконституционна тази възможност. В бъдеще заслужава отново 
да се постави на дискусия и обмисли възможността за въвеждане на 
електронно гласуване чрез интернет при стриктно уреждане на всички 
отношения, свързани с този съвременен способ за разширяване на 
демократичното участие на гражданите.

Един от въпросите, обсъждан неизменно във всяка една дискусия, пос-
ветена на изборния закон, е този за създаването на постоянна про-
фесионална изборна администрация, която обективно и независимо 
да осъществява функциите си при произвеждането на съответни избо-
ри в рамките на определения й мандат. В това отношение Изборният 
кодекс не прави стъпка напред. Запазен е партийният принцип при 
сформирането на Централната избирателна комисия. Определянето на 
5-годишен мандат на комисията без въвеждане на експертното начало 
по-скоро задълбочава проблема и не води до демократизация на из-
борния процес, каквато несъмнено в много по-голяма степен би могла 
да бъде постиганата при създаването на професионална изборна ад-
министрация. Заслужва подкрепа решението на Конституционния съд 
в частта, в която е обявена за противоконституционна разпоредбата 
за отзоваване на членовете на Централната избирателна комисия по 
искане на предложилата ги партия или коалиция, тъй като това разре-
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шение даваше основание за допълнителна политическа зависимост на 
членовете на Централната избирателна комисия. 

Няма съществени промени в Изборния кодекс спрямо предходното 
законодателство по отношение на избирателните списъци, както и на 
правилата за финансиране и контрол върху финансирането на полити-
ческите партии и коалиции.

Като цяло Изборният кодекс съдържа някои нови положителни момен-
ти, насочени към преодоляване на съществуващи проблеми при про-
извеждането на изборите, които следва да бъдат оценени по достойн-
ство. Необходимо е обаче да бъдат положени допълнителни усилия за 
демократизация на изборния процес както по отношение на промя-
ната на принципа на формиране на изборната администрация, така и 
във връзка с други важни въпроси на организацията и произвеждане-
то на изборите – преференциално гласуване, гласуване по електронен 
път чрез интернет и др.

2.1.2. Един от законите, при който е налице сериозно разминаване 
между необходимостта и очакванията за реформа и приетите проме-
ни е Законът за изменение и допълнение на Закона за Българската 
академия на науките. През 2010 г. в Народното събрание са внесени 
4 законопроекта, в това число един проект на нов закон, които пред-
виждат различни съществени промени в организацията и дейността на 
Българската академия на науките – засилено финансиране на прио-
ритетни научни области, предоставяне на финансова самостоятелност 
на научните институти, утвърждаване на председателя на Българска-
та академия на науките от министър-председателя, разпореждане с 
недвижимите имоти само след разрешение на Народното събрание 
и др. Впоследствие всички законопроекти са оттеглени от вносители-
те и е внесен законопроект за изменение и допълнение, подписан от 
представители на различните парламентарни групи. Така на практика 
промените в Закона за Българската академия на науките се свеждат 
до две – създаване на задължение за представяне на годишен доклад 
за дейността на Българската академия на науките пред Народното съ-
брание и създаване на Съвет на настоятелите, в който участват пред-
ставители на държавата, науката и бизнеса, и който има съвещателни 
функции. За пореден път Министерският съвет и Народното събрание 

не намират необходимата воля за по-сериозни промени в основната 
научна организация, което означава, че проблемите, свързани с лип-
сата на приоритетно финансиране на науката, недостатъчната обвър-
заност на финансирането с научните резултати, ниските възнагражде-
ния на работещите в научните звена на академията и т. н. вероятно ще 
останат нерешени.

2.2. Хора или правила?

В рамките на изследвания период са приети Закон за изменение и 
допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 1 от 4.01.2011 г.) 
и Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния 
кодекс (ДВ, бр. 13 от 11.02.2011г.), които предвиждат създаването и 
уреждат дейността на специализиран наказателен съд (както и на апе-
лативен специализиран съд, специализирана прокуратура и следствен 
отдел към специализираната прокуратура).

Данните за динамиката на изменение на Закона за съдебната власт и 
Наказателно-процесуалния кодекс говорят сами по себе си за подхода в 
законодателната политика, а тя без съмнение е еманация на държавната 
политика в тези така важни за правораздаването сфери – устройството 
и организацията на съдебната власт и процесуалният ред, по който се 
разглеждат и решават наказателните дела. Законът за съдебната власт е 
приет през август 2007 г. и за 4-годишното си действие вече има 12 из-
менения и допълнения, т. е. средно по 3 годишно. 4 от тези изменения и 
допълнения са осъществени в рамките на изследвания 6-месечен период 
(две – с отделен ЗИД и две – с преходни и заключителни разпоредби на 
други закони). Подобно е положението и с Наказателно-процесуалния 
кодекс, който е приет през октомври 2005 г. и вече има 13 изменения 
и допълнения или средно по 2,2 годишно. През изследвания 6-месечен 
период този закон е променен два пъти (веднъж със ЗИД и веднъж с пре-
ходни и заключителни разпоредби на друг закон). Не е нужно човек да 
е специалист, за да си даде сметка, че такъв значителен брой промени 
в относително нови закони е ясен знак за липса на дългосрочна визия и 
разбиране за проблемите и пътищата за тяхното преодоляване. 

Тези закони поставят отново въпроса за това как у нас се схваща прав-
ният ред и редът като цяло – дали по-скоро като система от правила, 
които действат и се прилагат еднообразно в сходни хипотези, или пре-
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ди всичко като личности, колективи от хора, които създават и олицетво-
ряват реда. Един от съществените проблеми през годините на прехода 
у нас е именно устойчивото разбиране, че качеството на социалната 
среда зависи от хората, които управляват, а не от правилата, които ре-
гулират тази среда. 

За никого не е тайна, че един от големите проблеми на съвременното 
българско общество е борбата с престъпността, в това число с орга-
низираната престъпност. През последните години са били предлагани 
и обсъждани различни идеи за подобряване на работата на ораните, 
на които е възложена борбата с престъпността. Досегашната практика 
показва, че въпреки многократно декларираните добри намерения, 
белези за справяне с този проблем засега няма.

Идеята за създаване на специализирани наказателни съдилища (пър-
воинстанционен и апелативен) и съответстващи им прокурорски и раз-
следващи органи се обсъжда публично месеци наред, преди законо-
проект в този смисъл да бъде внесен в Народното събрание. Фактът, 
че идеите бяха в една по-обща форма без подготвен законопроект, 
породи множество спорове, но не позволи провеждането на истинска 
професионална дискусия, а дебатът остана на равнището на полити-
ческото говорене и не стигна по далеч от твърденията за евентуална 
противоконституционност на част от предлаганите решения. Не стана 
ясно защо законопроектите бяха внесени не от името на Министер-
ския съвет, а от народни представители. Както вече беше отбелязано, 
това е практика, която се ползва относително често в българската пар-
ламентарна традиция или за печелене на време, или за заобикаляне 
на възражения от членове на правителството.

С приемането на закона част от спорните предложения отпаднаха, но 
дебатът продължи да се води на плоскостта конституционност/проти-
воконституционност. Към момента продължава да е висящо делото в 
Конституционния съд (конституционно дело № 6 от 2011 г., образувано 
по искане на 58 народни представители на 17.02.2011 г.).

Проблемът за конституционосъобразността на закона обаче е само една 
(макар и особено важна) от плоскостите, на които следва да продължи 
дебатът, предизвикан от него. По същество това е дебат за една от основ-
ните слабости в законодателната политика у нас, а именно: предлаганите 

решения са насочени не към отстраняване на причините, които пораждат 
проблемите, а по линията на създаване на нови органи и структури, често 
олицетворявани от нови лица, на които се възлагат свръхочаквания. Това 
е практика, която може и да предизвика определено впечатление за ре-
шителност, но рядко успява да промени ситуацията към по-добро.

Законът е изграден върху разбирането, че създаването на няколко ор-
гана, в рамките на съществуващата съдебна система, които да работят 
общо взето по същите процесуални правила (с малки отклонения), и 
чиито финални актове са на общо основание атакуеми пред съществу-
ващите висшестоящи органи на магистратурата, може да внесе реши-
телна промяна в борбата с организираната престъпност. Включването 
в законодателния пакет и на изискването, членовете на Висшият съде-
бен съвет да искат достъп до класифицирана информация, и въвежда-
нето на явно гласуване при избор на административни ръководители и 
техните заместници, ясно показва, че се разчита основно на подбора 
на магистратите в новите органи, вероятно имайки предвид както про-
фесионалните качества (завишени изисквания за съдии и прокурори – 
да отговарят на определените изисквания за стаж и към момента на 
назначаването да са действащи магистрати – по тях също има спор), 
така и моралните им качества (разбирането, че Висшият съдебен съ-
вет, чийто решения често са морално укорими ще бъде принуден да 
действа с по-високи стандарти). Това личи и от мотивите на законо-
проекта, в които като основна цел е посочено очакването за „избор 
и назначаване на магистрати с по-високи професионални качества”.  

Всяко усилие за борба с организираната престъпност по правило трябва 
да бъде подкрепено. За съжаление, анализът показва, че е малко ве-
роятно измененията и допълненията в Закона за съдебната власт и в 
Наказателно-процесуалния кодекс да доведат до съществени успехи в 
борбата с организираната престъпност. Причините за това са няколко:

 Както беше отбелязано, ролята на законодателството в управлението на 
публичните процеси е в създаването на ефективни и трайни правила, поз-
воляващи отстраняването на причините, пораждащи определен проблем, а 
не в откриване на възможност едни хора да бъдат заменени с други хора. 

 Промените не отчитат в достатъчна степен една от основните причи-
ни за ниската разкриваемост на престъпленията и ниския процент на 
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осъдителните присъди у нас (с изключение на присъдите по транспорт-
ни престъпления и някои кражби) – а това е слабата оперативна поли-
цейска работа и недостатъчната подготовка на делата на досъдебната 
фаза. В този смисъл, ако промените доведат до някакъв ефект, той би 
бил по-скоро в работата на прокурорските и разследващите органи, къ-
дето специализацията би могла да повиши професионалните резултати.

 Дълбоко погрешно е разбирането, че съдът участва в борбата с ор-
ганизираната или с която и да е друга престъпност. Ролята на съда е 
да бъде арбитър при важни социални конфликти – да решава дела в 
съответствие със закона и доказателствата по делото. Опитите да бъде 
превърнат в инструмент на наказателната политика, са характерни за 
отминали политически режими и дори когато са имали краткотраен по-
ложителен ефект, дългосрочно никога не са били в полза на гражданите.

 Ефективността на правораздаването е наистина сериозен въпрос, но 
той трудно може да бъде решен без ясна визия и системни усилия или 
казано по-популярно “на парче”. Както организираната, така и напри-
мер битовата престъпност е част от една обща криминогенна среда, 
без промяната на която трудно може да се очакват добри резултати. 
При анализа на организираната престъпност у нас не бива да се по-
дминава фактът, че нейни основни и трайни финансови източници са 
контрабандата на акцизни стоки и ДДС измамите.

 Бързината на правораздаването е също важен въпрос (засегнат по 
друг повод в това изследване), който предстои да бъде решаван в 
българската правораздавателна система като цяло, а не само по от-
ношение на публично чувствителните дела. Но каквито и правно-тех-
нически решения да се търсят, винаги трябва да се има предвид, че 
повишаването на бързината на процеса не може да става за сметка 
на компромис с обективността на съда. В този смисъл нито желанието 
за бързина, нито наказателният уклон в общественото мнение (виж 
проучването на общественото мнение) трябва да изкривят основната 
роля на съда.

 Въпросът за ефективността на едно или друго законодателно реше-
ние не е въпрос единствено на добра концепция и на нейното пре-
цизно нормативно претворяване. Не бива да бъде подценявана и 
подготвеността на промяната. Тя би могла да бъде разглеждана поне 

от две гледни точки. От една страна, като осигуряване на необходими-
те условия и ресурси за реализация – организационни, материални и 
т.н. От друга страна, това е въпрос на убеждаване и съпричастност, на 
постигане на минимална степен на съгласие за промяната от страна 
на хората, върху които ще падне тежестта за нейното осъществяване. 
В този смисъл промените в Закона за съдебната власт и в Наказател-
но-процесуалния кодекс не могат да бъдат оценени като достатъчно 
подготвени. Идеята за избиране на най-добрите професионалисти 
трудно може да бъде реализирана на практика при положение, че 
на обявените конкурси за съответни ръководни длъжности се яви по 
един кандидат за съответна позиция. Фактът, че специализираният 
наказателен съд не можа да започне работа в съответствие със сро-
ковете, предвидени в закона (за назначаване на административни 
ръководители и магистрати, за осигуряване на сграда и др.), също е 
показателен. Желанието и усилията за промяна са важна предпостав-
ка за реформирането на определена система, но както е видно, не и 
достатъчна. Освен тях е необходима ясна визия и адекватни мерки 
(при оценка на действителните причини за проблемите) и не на по-
следно място – съответен публичен имидж като условие за успешното 
реализиране на съответната промяна.

2.3. Закони и права

Както отбелязахме в предходния брой на изследването, сериозен про-
блем е склонността на законодателния орган без особено задълбочен 
дебат и воден предимно от конюнктурни съображения, да посяга върху 
права на гражданите или да създава неравнопоставеност между тях. Ос-
вен че в някои случаи така се създава основание за обявяване на съот-
ветните разпоредби за противоконституционни, като цяло това е сигнал, 
че въпросът за правата продължава да е по-скоро тема за политически 
декларации, отколкото важен ориентир в дейността на институциите. 

2.3.1. Тъкмо такъв е случаят със споменатите вече изменения и допъл-
нения в Закона за съдебната власт относно изискването, членовете на 
Висшия съдебен съвет да искат достъп до класифицирана информация, 
и относно въвеждането на явно гласуване при избор на адмиинистра-
тивни ръководители и техните заместници. Ако оставим настрана въпро-
са за тяхната конституционосъобразност, на пръв поглед те не се отнасят 
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пряко до правата на гражданите. При по-внимателен анализ става ясно, 
че и двете промени засягат независимостта на съдебната система и по-
специално възможността нейният основен кадрови орган да бъде повли-
ян от действия на изпълнителната власт. А независимостта на съдебната 
система е пряко свързана с едно от най-ранно формулираните права – 
правото на гражданите на справедлив съдебен процес.

2.3.2. Интересен въпрос, свързан с пасивното избирателно право, 
повдига Изборният кодекс. Той въвежда изискването, кандидатите 
за членове на Европейския парламент от Република България и за 
общински съветници и кметове освен националното гражданство да 
нямат друго гражданство на държава, която не е член на Европейския 
съюз. Тези разпоредби са атакувани пред Конституционния съд, но 
гласовете на конституционните съдии се разделят, поради което ис-
кането в тази му част е отхвърлено. Това означава, че разпоредбата 
продължава да действа и на практика е възможна следната хипотеза: 
Едно лице – гражданин на държава член на Европейския съюз ще 
може да се кандидатира в европейски и местни избори дори, когато 
не е български гражданин (защото такава е уредбата в общностно-
то право), докато в същото време български гражданин, който има и 
друго гражданство на държава, която не е член на Европейския съюз, 
няма да може да упражни пасивното си избирателно право в евро-
пейски и в местни избори. Това ограничение на пасивното избира-
телно право освен нелогично, е недопустимо и дискриминационно, 
тъй като води до неравно третиране на гражданите по признак произ-
ход (чл. 6, ал. 2 от Конституцията).

2.3.3. Един от важните закони, приети в рамките на изследвания пе-
риод е Законът за изменение и допълнение на Закона за търговския 
регистър (ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г.). Законът за търговския регистър 
е приет през 2006 г. и вече има 10 изменения и допълнения, 5 от 
които са направени преди законът да влезе в сила. Приетите измене-
ния и допълнения в Закона за търговския регистър повдигат интересни 
въпроси, свързани с правото на защита на личните данни, както и с 
основното право на гражданите на информация.

Една от основните линии на промени в закона е ограничаването на 
публичността на търговския регистър. Предвидено е частично оповес-
тяване на обстоятелствата и актовете в регистъра – „без информаци-

ята, представляваща лични данни“. Това е несъвместимо с функция-
та на търговския регистър. Данни, които в общият случай са „лични 
данни“, т. е. разкриват самоличността на физическо лице, по правило 
губят това си качество по силата на специалния закон, съгласно който 
самоличността на титуляря им (физическо лице) подлежи на оповестя-
ване в търговския регистър. В този смисъл целената „защита на лични-
те данни“ противоречи на функцията на търговския регистър да бъде 
универсален оповестител на релевантна за пазара информация и не 
на последно място, на изискванията на общностното право третите 
лица да имат неограничен достъп до „данни относно самоличността на 
лицата, упълномощени да поемат задължения от името на дружеството“ 
(Директива 2009/101/ЕО).

Защитата на личните данни е основен мотив и за въвеждането на два 
вида достъп до регистъра – свободен и безплатен достъп до базата дан-
ни, съставляваща регистъра и регистриран достъп до търговските дела. 
Законът предвижда, че регистрираният достъп се осъществява по някол-
ко възможни начина – на място в агенцията след представяне на молба 
и документ за самоличност и дистанционно – с електронен подпис или с 
цифров сертификат, издаден от агенцията. Законът не съдържа каквито и 
да било указания относно условията на издаване на сертификата, срока 
на валидност и т.н. Куриозното е, че предвиденото удостоверяване на 
самоличността на третите лица за осъществяване на регистриран достъп 
представлява „обработване на лични данни“ по смисъла на Закона за 
защита на личните данни и на актовете на общностното право, въведе-
ни чрез този закон. Такова обработване може да се счита за непропор-
ционално,  а целта му – за неоснователна по смисъла на правилата за 
защита на лични данни. Третите лица – титуляри на тези лични данни по 
правило не са търговци и техните данни не подлежат на обработване, 
за разлика от самоличността, т. е. личните данни на представителите на 
търговски дружества, разкриването на които е изискване на специални-
те правила на Директива 2009/101/ЕО. 

Друг сериозен проблем на новата уредба е как ще се осъществява 
дистанционният достъп до регистъра от чужбина, при положение, че из-
дадените там електронни подписи не важат у нас. 

Промените са мотивирани с необходимостта от защита на личните дан-
ни, без да е представена информация по какъв начин се извършва 
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злоупотребата с лични данни и за колко такива случая има сигнали. 
Неправителствени организации, работещи в областта, твърдят, че след 
въвеждането на регистъра случаите на злоупотреба с лични данни не 
са се увеличили. Така с недостатъчно ясни мотиви се ограничава пуб-
личността на регистъра и правото на достъп до информация на граж-
даните. В случая проблемът за защита на личните данни е въпрос на 
технически начини и средства за защита, а не на ограничителна зако-
нова уредба. Така се стига до парадокса, че регистърът се определя 
като „публичен”, а в действителност публичността е силно ограничена.

Следователно тази промяна в Закона за търговския регистър не само 
накърнява сериозно правото на гражданите на информация, но и съз-
дава несигурност за стопанските субекти, които няма да могат бързо и 
лесно да установят интересуващите ги данни за други търговци, какво-
то е главната цел и предимство на извършената реформа в търговска-
та регистрация.

2.4. Други проблеми на законодателната дейност

2.4.1. Нерядко в законодателната дейност се срещат случаи, при които 
законодателят, воден от желанието да отговори на повишените очак-
вания на обществото във връзка с конкретен случай, предприема про-
мяна в законодателството, която се оказва недостатъчно обмислена и 
трудно приложима на практика, и така създадените норми се оказват 
„мъртви”. Като пример може да бъде посочено едно от измененията в 
Наказателния кодекс от април 2011 г., с което се въвежда наказателна 
отговорност за противозаконно причиняване на смърт, тежко или трай-
но увреждане на гръбначно животно, когато това е извършено с жесто-
кост (чл. 325б). Въпросът, който се поставя, е доколко така създадената 
уредба ще бъде ефективна и ще се прилага еднообразно и принципно 
към всички практически случаи, попадащи в нейния обхват, който, при 
тази формулировка на разпоредбата, е доста широк.

2.4.2. Последните изменения в Кодекса на труда са пример за това как 
неизпълнението на закона може да бъде използвано като мотив за не-
говата промяна. С преходно правило е предвидено удължаване с поло-
вин година на срока, в който заварените организации на работниците 
и служителите и на работодателите са признати за представителни на 
национално равнище – вместо до края на 2011 г. (когато изтича 4-го-

дишният законов срок), до средата на 2012 г. Като мотив за промяната 
вносителят (Министерски съвет) сочи невъзможността да бъдат спазени 
предвидените в закона срокове поради дискусии в Националния съвет 
за тристранно сътрудничество относно промяна в критериите за предста-
вителност на работодателските и синдикалните организации. Впрочем, 
към момента на приемане на измененията в Кодекса на труда вече е 
налице неизпълнение на закона, тъй като срокът за обявяване на нова 
процедура е изтекъл. В одобрения от Министерския съвет и първоначал-
но внесен законопроект за изменение и допълнение дори е предложена 
промяна в основния текст на закона, която предвижда удължаване на 
срока, за който по принцип организациите на работниците и служители-
те и на работодателите се признават за представителни на национално 
равнище (от 4 години на 4 години и 6 месеца), но това не е подкрепено 
от народните представители. Тази промяна на Кодекса на труда е пока-
зателен пример за ненужна законодателна активност, чиято единствена 
причина е неспособността на определени длъжностни лица да изпълнят 
изискванията на закона в срок.  
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В периода януари – юни 2011 година Конституционният съд е по-
становил общо 10 финални акта – 8 решения и 2 определения 
за прекратяване на конституционни дела (табл. 8). Това е повече 

от второто шестмесечие на 2010 г., когато са постановени 7 финални 
акта – 6 решения и 1 определение за прекратяване на конституционни 
дела и по-малко от първото шестмесечие на 2010 г., когато броят на 
постановените решения и определения възлиза на 15. Като цяло се 
запазва тенденцията за повишаване на броя на постановяваните от 
съда актове през последните три години. Следва да бъде отчетен обаче 
фактът, че броят на образуваните дела в периода е по-малък спрямо 
предходните години – 7 дела от началото на 2011 г., а през 2009 г. и 
2010 г. – съответно 19 и 22 дела. 

Повечето от постановените през първата половина на 2011 г. решения 
съдържат уважаване на исканията – 6 решения, спрямо 2 решения, по 
които исканията са отхвърлени. Данните показват известна тенденция 
на повишаване на броя на уважените искания през последните годи-
ни. Ако през 2005, 2006 и 2007 година Конституционният съд е уважил 
исканията в по-малко от 1/3 от решенията, с които се е произнесъл, то 
през 2008, 2009, 2010 и 2011 година уважените искания са около или 
повече от 2/3 спрямо общия брой на постановените решения. 

Както през второто шестмесечие на 2010 г., така и през първото шест-
месечие на 2011 г. се наблюдава висок брой на особените мнения и 
становища по постановените решения – общо 15 или близо по 2 осо-
бени мнения и становища на решение. 

Средната продължителност на разглеждане на делата е 110 дни, което 
е намаление спрямо 2010 г. – 140 дни. Средната продължителност на 
разглеждане на делата продължава да бъде относително висока спря-
мо предходните три години, когато тя е 75 дни. 

От постановените през първото шестмесечие на 2011 г. решения, съ-
държащи уважаване на исканията (общо 6 решения), 4 имат отноше-

III. конституционен 
контрол

ние към правата на гражданите. Това са решенията, с които са обяве-
ни за противоконституционни разпоредби от:

 Кодекса за социално осигуряване – относно прехвърлянето на сред-
ствата от индивидуалните партиди към фонд „Пенсии” на държавното 
обществено осигуряване;

 Закона за българските документи за самоличност – във връзка с 
ограниченията за напускане пределите на страната при наличие на оп-
ределени задължения;

 Изборния кодекс – относно изискванията за упражняване на актив-
ното и пасивното избирателно право;

 Указа за борба с дребното хулиганство – по отношение на възмож-
ността за обжалване на наказанието „задържане в поделенията на 
МВР”. 

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД 

Година
Образува-

ни дела

Брой решения Брой опре-
деления за 
прекратя-
ване (не-

допустими 
искания)

Особени 
мнения и 

становища                        
(по 

решения)

Средна 
продъл-

жителност 
на делата 

(дни)

Об
щ

о

Ув
аж

ен
и 

ис
ка

ни
я

От
хв

ър
ле

ни
 

ис
ка

ни
я

2011 
(01.01-
30.06)

7 8 6 2 2 15 110

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: http://www.constcourt.bg 
*В общия брой решения се включват всички решения на КС за съответния период, но не всички се отчитат при „уважени/отхвър-
лени искания“. Не се включват тълкувателните решения на КС и решенията по спорове за компетентност.  

Таблица 8
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Както и през предходните периоди, така и през настоящия период най-
активно са упражнявали правото си да сезират Конституционния съд 
народните представители, които са отправили общо 6 искания, по кои-
то съдът е постановил финални актове (табл. 9). Повишена активност 
наблюдаваме при върховните съдилища, които в рамките на периода 
са сезирали Конституционния съд 2 пъти, докато за целите предходни 
четири години няма повече от 1 сезиране на година. Активността на 
омбудсмана се запазва – той е отправил едно конституционно искане. 
През изследвания 6-месечен период пасивни остават главният проку-
рор и президентът.

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН

 
Министерски 

съвет
Народни 

представители Президент Главен 
прокурор Омбудсман ВКС/ВАС Други 

Година

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

2011 

(01.01-

30.06)

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

 

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

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

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

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

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

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

Общо 1  1  34 2 17 15 4  2 2 10 2 3 5 11 5 1 5 8 2 3 3 7 5  2

Таблица 9

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

По-важни изводи и препоръки:
1. Запазва се относително по-високият брой актове, които Конституционният съд 
приема през последните три години спрямо предходните, като този брой вече 
трайно е над 10 решения годишно. Въпреки това има достатъчно основания да се 
счита, че потенциалът на съда е по-голям. Следва да се има предвид значителната 
практика и опит, която този орган натрупа – както по същество с оглед на въпро-
сите, предмет на обсъждане, така и в административен и в организационен план. 
Индивидуалната конституционна жалба би била подходящ механизъм за допълни-
телно разгръщане на възможностите на Конституционния съд.

2. Повишаването на дела на уважените искания през последните години в рамки-
те на общия брой решения дава основание да се направи изводът, че субектите, 
оправомощени да сезират Конституционния съд, много по-премерено упражняват 
това си правомощие, както по отношение на преценката за необходимостта от се-
зиране, така и относно подготовката на мотивите на конституционните искания. 
От друга страна, доколкото в големия брой случаи става дума за атакуване на но-
воприети законови разпоредби, би могъл да се постави въпросът за качеството на 
приеманите закони по линия на тяхната конституционосъобразност. Тъй като обаче 
конституционният контрол на законите е основан на сезиране и често е функция на 
определена политическа конфигурация и отношения, не би могъл да бъде направен 
категоричен извод, че броят на приеманите противоконституционни закони расте.

3. Както през предходния период, така и в рамките на настоящия, се налага изво-
дът за съществената роля на Конституционния съд по отношение на защитата на 
правата и свободите на гражданите. Свидетелство за това е както относително го-
лемият брой решения, засягащи въпроси на правата на гражданите, така и срав-
нително постоянната активност на омбудсмана като сезиращ орган. Несъмнено 
функцията на съда като бранител на конституционните права и свободи би могла 
да бъде развита в значителна степен посредством въвеждането на института на 
индивидуалната конституционна жалба.

4. Положително следва да бъде отчетена сравнително постоянната активност на 
омбудсмана при сезирането на Конституционния съд, както и отчетената през 
периода повишена активност на върховните съдилища. Доколкото те не са по-
литически органи, може да се счита, че техните искания притежават много по-
голяма степен на легитимност и тежест. По същото съображение би могло да се 
препоръча и на главния прокурор по-активно да упражнява правомощието си за 
сезиране на Конституционния съд.
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IV. Подзаконови нормативни 
актове и контрол върху тях

През първото шестмесечие на 2011 г. са приети/издадени 428 
подзаконови нормативни акта, което е с 18 повече спрямо пред-
ходния 6-месечен период (табл. 10).  Досегашните изследвания 

на три последователни 6-месечни периода позволяват да се очертае 
обичайният темп на нормотворческа активност на Министерския съ-
вет, министрите и другите органи с правомощие да издават подзако-
нови актове, а именно около 400 нормативни акта за шест месеца. И 
през този период се потвърждават данните, че най-активни сред ми-
нистрите са министърът на земеделието и храните – 45 акта, и минис-
търът на здравеопазването – 40 акта, като броят на издадените от тях 
актове е сравним с този за цялата 2010 г., когато те са „произвели” 
съответно 110 и 93 акта. Прави впечатление увеличеният брой актове 
на министъра на отбраната и на министъра на вътрешните работи – 27 
и съответно 21 акта за изследвания период. За сравнение за цялата 
2010 г. те са издали съответно 28 и 18 акта. В същото време се на-
блюдава чувствително понижаване на активността на министъра на 
образованието, младежта и науката, който през първото шестмесечие 
на 2011 г. е издал само 7 подзаконови нормативни акта, докато през 
2010 г. техният брой е 48. 

Отново, както през периода януари – юни 2010 г., „най-силен” за при-
емането на подзаконови нормативни актове се оказва месец януари, 
когато са обнародвани общо 80 подзаконови нормативни акта. Това е 
свързано с обстоятелството, че от края на предходната година са натру-
пани по-голям брой необнародвани актове.

01.01.-

30.06. 

2011 г.

МС МВ
Р

МФ МР
РБ

МТ
СП МО МВ
нР

МП МО
МН МЗ МК МО
СВ

МЗ
Х

МТ
ИТ

С

МИ
ЕТ

МФ
ВС

Ми
н. 

УС
ЕС

Ми
н. 

бе
з п

ор
тф

.

Др
уги

 

Общо:

Януари 33 5 4 3 2 2 0 0 3 9 1 3 8 1 0 1 0 0 6  80

Февруари 27 3 1 0 2 3 0  0 0  10 1 0 3 2 1 0 0 0 7 60

Март 31 2 1 2 0 7 0 1 0 3 1 2 11 4 1 1 0 0 5  72

Април 34 4 1 1 1 2 0 1 2 6 2 3 5 4 0 0 0 0 6 72 

Май 40 4 1 0 0 2 0 1 1 6 0 1 14 3 0 1 0 0 1 75

Юни 28 3 2 0 1 11 0 0 1 6 1 2 4 3 0 0 0 0 6 68

Общо 193 21 10 6 6 27 0 3 7 40 6 11 45 17 2 3 0 0 31 428

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

По-сериозен интерес представлява анализът на разпределението на 
приетите подзаконови нормативни актове в категориите изменителни и 
нови (табл. 11). От общо 428 акта, приети през изследвания 6-месечен 
период, 114 или 27 % са нови актове, т. е. актове, уреждащи за първи 
път дадена материя (незаместващи съществуващ акт). Останалите 314 
акта или 73 % са изменителни, т. е. актове, променящи съществуваща 
до момента уредба (изменящи или заместващи съществуващ акт в за-
висимост от броя и естеството на измененията). Това означава, че през 
изследвания период близо всеки 4-ти подзаконов акт е изцяло нов, т. е. 
създава нова правна регламентация, несъществувала до този момент. 
За сравнение през предходния период изцяло нов е всеки 5-и акт, т. е. 
налице е известно увеличаване на броя на изцяло новите актове в рам-
ките на общия брой подзаконови нормативни актове. 

Таблица 10

Източник: Държавен вестник
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Таблица 11

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
(01.01.-30.06.2011 г.)

  Общо Януари Февруари Март Април Май Юни
Изменител-
ни (проме-
нящи съ-

ществуваща 
уредба)

С акт за 
изм. и доп.

264 48 44 50 51 41 30

С нов акт 50 10 5 3 10 14 8

Нови (съз-
даващи за 
първи път 

уредба)

С нов акт 114 23 11 19 11 20 30

През изследвания 6-месечен период Върховният административен съд 
е отменил/обявил за нищожни само 2 акта, като данните за целите 
2010 г. и 2009 г. са съответно 7 и 10 (табл. 12). 

Таблица 12

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (НА) ПО ОРГАН НА ИЗДАВАНЕ 

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

01.01.-30.06.2011 2 1 1 0

2010 7 1 4 2

2009 10 4 1 5

2008 9 6 1,5 1,5

2007 3 0 2 1

Общо 31 12 9,5 9,5

Единият от тези актове се отнася до здравеопазването – една от области-
те, в които при предходните анализи е установено най-голямо натрупва-
не на неазконосъобразни актове през последните години (фиг. 4).
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Източник: Държавен вестник

Източник: Държавен вестник

Източник: Държавен вестник
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По-важни изводи и препоръки:
1. Тенденцията за непрекъснато увеличаване на броя на подзаконовите норматив-
ни актове у нас се запазва. Тревога буди фактът, че се с изключително бързи темпо-
ве се увеличава броят на новите подзаконови актове. Ако приемем, че обичайно 
в рамките на 6-месечен период се приемат/издават около 400 подзаконови акта, 
25 % или 100 от които са нови, за една година броят на подзаконовите актове би 
нарастнал с 200. Това означава, че в рамките на един 5-годишен курс на обучение 
по специалността „Право” този брой би нарастнал с 1000, т. е. при завършването 
на университета студентите биха се сблъскали с нови 1000 подзаконови акта, които 
не са съществували към момента на тяхното постъпване.

2. На основата на извършения анализ могат да бъдат изведени две основни причи-
ни за непрекъснато нарастващия брой подзаконови нормативни актове. 

От една страна, задълбочава се порочната практика законите все по-често да съ-
държат само най-общо уреждане на отношенията, а съществена част от регламен-
тацията да се пренася на подзаконово ниво. Това се потвърждава и от данните за 
новите основания за издаване на подзаконови актове, които предвиждат приема-
ните закони. Този подход не може да бъде подкрепен най-малко поради факта, че 
подзаконовата уредба е много по-нестабилна и нетрайна от законовата, а приема-
нето й обикновено не е съпроводено с по-широко обсъждане, което е неотменна 
част от законодателния процес. 

От друга страна, е налице процес на „раздробяване” на уредбата, т. е. все повече са 
подзаконовите нормативни актове, уреждащи изключително тесен кръг отношения.

Само един пример е достатъчен, за да бъдат илюстрирани и двете тенденции. В 
Държавен вестник, бр. 1 от 4 януари 2011 г. е обнародвана следната наредба на 
министъра на здравеопазването: Наредба № 53 от 13 декември 2010 г. за усло-
вията и реда за осигуряване на денонощен достъп на лекарите, пряко участващи 
в медицинското обслужване на потенциалния донор, до служебния регистър на из-
пълнителната агенция за трансплантация, който включва лицата, изразили несъг-
ласие за вземане на органи, тъкани и клетки. Няма разумно обяснение защо този 
акт, състоящ се само от 7 разпоредби, не е включен в Закона за трансплантация 
на органи, тъкани и клетки, на чието основание е издаден. Впрочем, тази наредба 

е илюстрация на един друг все по-често наблюдаван правнотехнически проблем – 
заглавието вместо само да насочва, почти изчерпва съдържанието на акта.

3. Нарастването на броя на новите подзаконови нормативни актове не може да на-
мери сериозно оправдание, като се има предвид, че българската правна система е 
достигнала определена степен на завършеност и обществените отношения са отно-
сително пълно и всеобхватно регулирани от правните норми. Твърде големият брой 
нормативни актове затруднява техните адресати в процеса на правоприлагането и 
създава свръхрегулация на обществените отношения, което означава ограничава-
не на индивидуалната свобода на гражданите. Подобен процес на „раздробяване” 
на уредбата се наблюдава и при законите, което е разгледано в раздел I от насто-
ящото изследване.

4. Наложително е органите, оправомощени да издават/приемат нормативни акто-
ве, да преосмислят подхода си в нормотворческата дейност и да полагат повече 
усилия за опростяване и по-добро систематизиране на нормативната уредба, което 
е важна предпоставка за постигане на целите на правното регулиране.
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V. тълкувателни актове 
на върховните съдилища

През периода януари – юни 2011 г. върховните съдилища са пос-
тановили общо 5 тълкувателни акта, от които 2 са на ВКС и 3 на 
ВАС (табл. 13). За сравнение в рамките на предходния 6-месе-

чен период са приети 9, а за цялата 2010 г. общо 17 такива акта. В 
случай че темпът на тълкувателната дейност от първото шестмесечие 
на тази година се запази и през втората половина на 2011 г., ще бъде 
загубена положителната тенденция, установена в рамките на предход-
ните изследвания, за засилване на активността на върховните съдили-
ща по отношение на приемането на тълкувателни актове.

Таблица 13

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
2011 г.

(01.01. - 30.06.)

ВКС 6 4 2 0 8 10 2

ВАС 0 1 6 7 4 7 3

ОБЩО 6 5 8 7 12 17 5

Данните относно субектите, отправили искане за постановяване на 
тълкувателен акт в рамките на периода, показват, че за разлика от 
предходните два периода, активност в това отношение са проявили 
единствено председателите на върховните съдилища (с по 2 искания) и 
главният прокурор (с 1 искане) – табл. 14. Пасивни остават останалите 
оправомощени субекти, а именно – председателят на Висшия адвокат-
ски съвет, министърът на правосъдието и обмудсманът.

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
2011 г.

(01.01. - 30.06)

Главен прокурор 0 0 1,5 3 4 5 1

Председател на ВКС 5 4 0 0 3 5 2

Председател на ВАС 0 1 5 4 3 2 2

Председател на ВАдв.С 0 0 0 0 1 2 0

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

Омбудсман 0 0 0 0 0 1 0

В тематично отношение въпросите, по които са постановени тълкува-
телни актове, са свързани с приложението на разпоредби от следните 
закони: 

 Закона за общинската собственост – във връзка с правото да се 
иска отмяна на отчуждаване от наследници;

 Закона за българските документи за самоличност – относно отмяна-
та на заповедта за налагане на принудителна административна мярка 
„забрана за напускане на страната”;

 Кодекса на труда – във връзка с прилагането на разпоредбата, уреж-
даща административна отговорност за маловажно нарушение и във 
връзка с приложното поле на разпоредбата, уреждаща запазване на 
трудовото правоотношение при промяна на работодателя и 

 Закона за устройство на територията – относно прилагането на пре-
ходно правило за прекратяване на отчуждителното действие на дво-
рищнорегулационните планове за изравняване на частите в образува-
ните съсобствени парцели.

Таблица 14

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

Източник: Сиела, http://www.vks.bg/, http://www.sac.government.bg
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По-важни изводи и препоръки:
1. Положителната тенденция за засилване на тълкувателната дейност на върховните 
съдилища, отчетена в предходните изследвани периоди, е на път да бъде изоставена. 
При запазване на интензитета на тълкувателната дейност от първата половина на 
годината и през второто шестмесечие на 2011 г. не биха могли да бъдат постигнати 
нивата от предходните две години. На този етап няма сериозно основание да се пред-
полага, че по-малкият брой тълкувателни актове е свързан с намаляване на случаите 
на противоречива или неправилна съдебна практика по различни въпроси. 

2. Доколкото постановяването на тълкувателен акт става не служебно, а при нали-
чие на сезиране от оправомощен орган, намаляването на тълкувателните актове 
предполага отчитане на активността на съответните органи. Негативно следва да се 
оцени отсъствието на искания за постановяване на тълкувателни актове от страна 
на органите извън обичайно активните (каквито са председателите на върховни-
те съдилища и главният прокурор). Министърът на правосъдието, председателят на 
Висшия адвокатски съвет и омбудсманът не бива да подценяват това си правомо-
щие, което е ключов механизъм за преодоляване на противоречивата или непра-
вилна съдебна практика по прилагането на законите като важна предпоставка за 
изграждането на стабилен и хомогенен правен ред.

През периода януари – юни 2011 г. в българското законодателство 
са въведени на ниво закон изискванията на общо 20 директиви 
(табл. 15), което е с 5 по-малко от предходния изследван период 

и с 12 по-малко от въведените през периода януари – юни 2010 г. Тези 
20 директиви са транспонирани с 13 от общо 64 закона (9 нови и 55 
ЗИД). Заедно със законите, които уреждат прилагането във вътрешното 
право на актове с директен ефект (регламенти, решения), общият брой 
на хармонизационните закони през разглеждания период е 19. 

ХАРМОНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРАВЕН РЕД С ПРАВОТО НА ЕС

Период
Бр. въве-
дени ди-
рективи

Бр. зако-
ни,  които 
въвеждат 
директи-

вите

Бр. офици-
ални уве-

домителни 
писма от 

Евр.  
комисия

Бр. моти-
вирани 

становища

Бр. дела 
пред Съда 

на ЕС

Бр. пре-
кратени 

процедури

 

13 21 4 0 17януари - юни 2011 г. 20

 

 
юли - декември 

2010 г. 25 14 0 1 0 18

 
  

През разглеждания период срещу България са открити 21 нови проце-
дури за нарушения на правото на ЕС, което е в пъти повече от предход-
ните два изследвани периода (1 за януари – юни 2010 г. и нито една 
за юли – декември 2010 г.) при съизмерим брой на прекратените про-

VI. хармонизация 
на българското право 
с правото на Ес

Таблица 15

Източник: Сиела; http://ec.europa.eu/legislation/index_en.htm
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цедури (17 през януари – юни 2011 г., 18 през юли – декември 2010 г. 
и 23 през януари – юни 2010 г.), т. е. висящите процедури срещу Бъл-
гария, които биха могли да преминат в следващите фази, всъщност са 
значително повече. От факта на многократното увеличение на броя на 
официалните уведомителни писма обаче не биха могли да се направят 
еднозначни изводи. От една страна, този факт не е изолиран само за 
България – такова увеличение се наблюдава при всички изследвани 
държави – както сред старите, така и сред по-новите държави член-
ки, както за големите, така и за по-малките държави (табл. 16). Така, 
Италия е с 59 официални уведомителни писма при само 1 през пре-
дходния период, Унгария е с 52 новооткрити процедури при 1 през пре-
дходния период, Чехия е с 34, Румъния – с 31, Франция – 28, Австрия 
– 26, а Германия и Холандия – с по 21. От друга страна, към настоящия 
момент няма достатъчно данни, за да се твърди, че е налице тенден-
ция за значително увеличение на броя на нарушенията, още повече че 
увеличението на официалните уведомителни писма не е съпътствано и 
от съответно увеличение на мотивираните становища и на решенията 
за сезиране на Съда на ЕС. За България броят на мотивираните стано-
вища е 4, като отново страната ни е сред малкото държави, които все 
още нямат процедура за нарушение, която е стигнала до съдебна фаза. 
Съизмерим с предходните периоди е и броят на мотивираните стано-
вища и решения на Европейската комисия за сезиране на Съда на ЕС 
на останалите включени в изследването държави. 

ПРОИЗВОДСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС

 
Официални 

уведомителни писма
Мотивирани 
становища

Решения на 
Евр. комисия за 

сезиране на  
Съда на ЕС

Искове за 
нарушение пред 

Съда на ЕС

Решения на Съда 
на ЕС по дела за 

нарушение

 
януари 
- юни 

2011 г.

юли - 
декември 

2010 г.

януари 
- юни 

2011 г.

юли - 
декември 

2010 г.

януари 
- юни 

2011 г.

юли - 
декември 

2010 г.

януари 
- юни 

2011 г.

юли - 
декември 

2010 г.

януари 
- юни 

2011 г.

юли - 
декември 

2010 г.

България 21 0 4 1 0 0 0 0 0 0

Румъния 31 0 6 4 0 0 0 0 1 0

Чехия 34 2 8 9 3 2 5 1 0 1

Унгария 52 1 8 8 0 2 0 1 0 0

Германия 21 2 14 3 0 2 0 3 3 2

Франция 28 1 8 8 8 4 5 3 3 2

Австрия 26 1 11 5 1 6 2 4 3 2

Нидерландия 21 0 4 9 2 1 2 2 1 0

Италия 59 1 10 11 3 4 3 2 4 5

Що се отнася до процедурите пред Съда на ЕС, през разглеждания пе-
риод няма съществени разлики в практиката на Съда. Най-много дела 
за нарушения на правото на ЕС са образувани срещу Чехия (5), Фран-
ция (5) и Италия (3). Прави впечатление първото решение на Съда по 
дело срещу Румъния (считано от началото на изследването), но делото 
завършва с отхвърляне на иска на Европейската комисия.

Значително увеличение през периода януари – юни 2011 г. се наблю-
дава в броя на преюдициалните запитвания, отправени от България – 
12, или с 8 повече в сравнение с предходните два периода (фиг. 5). 
Увеличението се дължи на високата активност на Административен 
съд – Варна, който е направил 8 преюдициални запитвания. Остана-
лите 4 запитвания са направени от Административен Съд – София-
град (3) и Върховния административен съд (1). През периода СЕС е 
постановил 3 решения по преюдициални запитвания – 2 по искане на 
ВАС и 1 по искане на Административен Съд – София-град. 

Таблица 16

Източник: http://ec.europa.eu/legislation/index_en.htm, Официален вестник на ЕС
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Фигура 5

Сравнителният анализ с останалите изследвани държави членки показ-
ва, че отново най-активни по отношение на възможността да отправят 
искания за тълкуване на правото на ЕС са Германия и Италия. Положи-
телното е, че страната ни вече изпреварва по активност някои по-стари 
и по-големи държави членки и се нарежда до държави като Австрия и 
Холандия – по-стари държави членки, които обаче са съизмерими по 
територия и население с България.

По-важни изводи и препоръки:
1. Наблюдава се съществено увеличение на откритите процедури за нарушение 
на правото на ЕС срещу България. Засега не са налице достатъчно данни, които да 
очертават трайна тенденция за увеличаване на нарушенията на правото на ЕС в 
сравнение с предходни периоди. Следващите изследвания ще отделят специално 
внимание на развитието на висящите процедури. 

2. Положително трябва да бъде оценено засилването на активността на българ-
ските правораздавателни институции по отношение на отправянето на искания 
за тълкуване на първичното и вторичното законодателство на ЕС. Наблюдава се 
и разширение на субектите, които правят такива искания, което показва, че все 
повече правораздавателните институции в България придобиват самочувствие да 
се възползват от това си правомощие с оглед на постановяването на правилни и 
справедливи решения.
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Източник: Официален вестник на ЕС
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VII. състояние 
на основните права  

в практиката на ЕсПч

През първото шестмесечие на 2011 г. Европейският съд по правата 
на човека (ЕСПЧ) е постановил 31 решения по същество срещу 
България (табл. 17) или с 10 по-малко спрямо втората половина на 

2010 г. От изследванията, проведени досега, това е първият случай, при 
който се констатира известно намаление на броя на осъдителните реше-
ния, въпреки че по-точна оценка би могла да се даде в края на годината. 
По-малко или по-съществено намаление се отчита и при другите наблю-
давани държави, като то е особено значително при Румъния, срещу коя-
то са постановени 34 осъдителни решения, докато през предходните три 
години броят на тези решения е средно 170 годишно. 

ЕСПЧ – РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Година 

БЪЛГАРИЯ РУМЪНИЯ ФИНЛАНДИЯ УНГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ИСПАНИЯ
Общ брой 
решения: 

398

Общ брой 
решения: 

830 

Общ брой 
решения: 

156

Общ брой 
решения: 

220

Общ брой 
решения: 

193 

Общ брой 
решения: 

96
2011 

(01.01.-30.06) 31 34 3 11 17 6

2010 81 143 17 21 36 13

2009 63 168 29 30 21 17

2008 59 199 9 44 10 3

2007 53 93 26 24 12 5

2006 45 73 17 32 10 5

2005 23 33 13 17 16 0

Публикуваните данни за постановените от ЕСПЧ решения за 2010 г. 
показват, че над 70 % от решенията срещу България са за нарушаване 
на чл. 6 и чл. 13 от Европейската конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи (EКЗПЧОС), свързани с продължителност 
на процедурите и право на ефективни средства за защита – съответно 
31 и 27 от общо 81 постановени решения през 2010 г.

През месец май 2011 г. ЕСПЧ постанови срещу България първите две 
пилотни решения. При тази процедура, използвана за първи път през 
2004 г., съдът, по повод разглеждането на конкретен казус, на основата 
на своята практика може да установи наличието на структурен или сис-
темен проблем и да даде препоръки на държавата за предприемане на 
мерки за справяне с проблема в определен срок. 

С двете пилотни решения, постановени срещу България (по делото 
„Фингър срещу България” – в областта на гражданското съдопроизвод-
ство и по обединените дела „Димитров срещу България” и „Хамънов 
срещу България” – в областта на наказателния процес) ЕСПЧ констати-
ра системен проблем, свързан с бавното правораздаване (нарушение 
на чл. 6 от ЕКЗПЧОС), както и липсата на ефективни правни средства 
за защита срещу това нарушение (чл. 13 от ЕКЗПЧОС). 

За констатирането на системния проблем съдът изхожда от данните 
за висящите и разгледаните от него дела. Повече от 700 са висящите 
пред съда жалби срещу България, които съдържат оплакване за нару-
шение на чл. 6 и чл. 13 от ЕКЗПЧОС. Освен това, статистиката сочи, че 
повече от 1/3 (214) от осъдителните присъди срещу нашата държава 
за свързани с нарушаването именно на чл. 6 от ЕКЗПЧОС. От 2001 г. 
до 2011 г. са постановени 81 решения, установяващи нарушения на 
чл. 6 в рамките на наказателноправното производство, и 49 решения, 
установяващи нарушения на чл. 6 в рамките на гражданскоправното 
производство. Делата, приключили със споразумение с правителство-
то, са съответно 43 – за наказателните процедури и 41 – за граждан-
ските процедури. 

По повод разглеждането на конкретните дела съдът сочи и някои основ-
ни причини за забавянето на делата:

 неправилна правна квалификация на спора; 

Източник: http://www.echr.coe.int

Таблица 17
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 необосновано връщане на делото във фаза досъдебно производство; 

 забавяне на вещите лица и експертите;

 бавен обмен на информация между различните институции и др. 

Съдът анализира посочените от българското правителство мерки за 
преодоляване на проблема (приемането на нови процесуални зако-
ни, предвиждането на съкратени срокове, опростяване на режима за 
призоваване, молбата за определяне на срока при бавност, ограни-
чаване на възможностите за касационно обжалване, създаването на 
Инспекторат към Висшия съдебен съвет и др.). ЕСПЧ стига до извода, 
че те все още не дават необходимия резултат и е необходимо да се 
предприемат по-ефективни мерки за ускоряване на производствата с 
оглед разглеждането им в „разумен срок”. Акцент и в двете решения 
на съда е липсата на възможност от страна на засегнатите лица да ис-
кат обезщетение за прекомерна продължителност на производството в 
рамките на национална процедура. 

С посочените пилотни решения съдът предоставя срок от 12 месеца от 
влизането на решенията в сила (те влизат в сила в 3-месечен срок от 
постановяването им), в които българската държава следва да предприе-
ме мерки срещу бавното правораздаване, както и да създаде компенса-
торен механизъм за обезщетяване на пострадалите от неразумно дълги 
производства. Този механизъм следва да бъде ефективен, което според 
съда означава да отговаря на принципите за получаване на обезщете-
ние, действащи в рамките на процедурата, развиваща се пред него. 
ЕСПЧ се отклонява от своята обичайна практика – обикновено след при-
емане на пилотно решение съдът преустановява разглеждането на жал-
би, които се отнасят до този проблем, тъй като съществува презумпция-
та, че националната система ще успее да се справи със съществуващите 
нередности в нейната правна система. В случая с пилотните решения 
срещу България ЕСПЧ продължава да разглежда жалби, съдържащи оп-
лаквания за нарушения на чл. 6 и чл. 13 от ЕКЗПЧОС. 

По-важни изводи и препоръки:
1. През изследвания период за първи път се констатира известно намаляване на броя 
на осъдителните решения срещу България. Това все още не може да се оцени като 
прекъсване на трайната възходяща тенденция от последните години, тъй като данните 
са само за първото шестмесечие и е необходимо да бъдат изследвани още няколко 
последователни периода, за да се установи определена посока на развитие.

2. България има системен проблем с бавното правораздаване. Това не е новост – този 
проблем е констатиран нееднократно през годините – и въз основа на данните за по-
дадените жалби и на осъдителните решения на ЕСПЧ, и в анализите на различни инсти-
туции и организации. Впрочем, изследването на предходните два 6-месечни периода 
също съдържаше подобни изводи. 

За първи път обаче ЕСПЧ в свои решения задължава България в определен срок да 
предприеме две групи мерки – от една страна, конкретни мерки за ускоряване на про-
цедурите, а от друга страна – да създаде механизъм за обезщетяване на засегнатите 
лица в случаите на прекомерна продължителност на производствата. За целта е необхо-
димо отговорните институции да направят много по-сериозен и задълбочен анализ на 
групите причини, които водят до мудно правораздаване – законови, институционални, 
организационни и др. На тази основа следва да бъдат предложени и различни способи 
за въздействие върху отделните причини. В този смисъл създаването на нови органи 
само по себе си не би могло да бъде ефективна мярка, ако не е ясно кой е проблемът, 
чието решаване не би могло да се постигне по друг начин в рамките на съществуваща-
та институционална и нормативна среда.

Създаването на ефективни национални механизми за решаване на делата в „разумен 
срок” и за адекватно обезщетяване в случаите на надхвърляне на границите на този 
срок в много по-голяма степен би съответствало на принципа на субсидиарността, на 
основата на който действа ЕСПЧ. Този принцип предполага, че защита пред ЕСПЧ може 
да се търси само след изчерпване на всички налични възможности в рамките на на-
ционалния правен ред. Защото идеята на защитата пред ЕСПЧ не е да замества липс-
ващите правила и процедури в отделните държави, а да служи като допълнителна гаран-
ция за спазване на основните права и свободи на човека, гарантирани от ЕКЗПЧОС.
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VIII. de lege ferenda

В настоящото изследване за първи път се правят предложения за 
промени в законодателството (de lege ferenda), които да бъдат 
поставени на дискусия и евентуално да станат основа на бъдеща 

законодателна инициатива. Анализът на изследвания период дава по-
вод да се помисли върху необходимостта от изменение и допълнение 
на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Предложеният законопроект съдържа две групи изменения и допълнения: 

Предвижда се отговорност на държавата за вреди, причинени на граж-
дани и юридически лица поради прекомерната продължителност на 
разглеждането на едно дело.

Това ново основание за ангажиране отговорността на държавата произ-
тича от постановените от ЕСПЧ първи пилотни решения срещу България, 
които са разгледани и анализирани в т. VІІ от настоящото изследване.

Уредени са случаите на отговорност на държавата за вреди, причинени 
на граждани и юридически лица поради нарушение на правото на ЕС. 
Тези случаи са две групи: за действия или бездействия на органите на 
законодателната и изпълнителната власт (напр. нетранспониране или 
неправилно транспониране на директива) и за нарушения на правото 
на ЕС, осъществени от съдилищата (постановяване на съдебно реше-
ние в противоречие с правото на ЕС, неизпълнение на задължение-
то за отправяне на преюдициално запитване, явно несъобразяване с 
практиката на Съда на ЕС).

Отговорността на държавата за вреди, произтичащи от нарушение на 
правото на ЕС, е установена в практиката на Съда на ЕС, където по-
следователно са обосновани и предпоставките за нейното възникване. 
Няколко ключови решения на Съда на ЕС формират концепцията за 
извъндоговорната отговорност на държавите – Francovich1, Brasserie 
du Pêcheur 2, Köbler 3, Traghetti4, Danske Slagterier5.

Обезщетение за вреди, причинени от действия или бездействия на 
националните органи (в това число съдилищата), с които се нарушава 
правото на ЕС, може да се търси и в момента, независимо от липсата 
на изрична уредба в българското законодателство на основа на практи-
ката на Съда на ЕС. Но изричното регламентиране на тази отговорност 
ще служи като обща рамка и ръководство на българските съдилища, 
които ще разглеждат искове за обезщетение, както и като ориентир 
за задълженията, които националните органи трябва да спазват във 
връзка с членството в ЕС. Уреждането на отговорност в случаите на 
неотправено преюдициално запитване, когато такова е трябвало да 
бъде направено, ще има стимулираща роля за българските съдилища 
по отношение по-активното упражняване на тази възможност като до-
пълнителна гаранция за спазване на правото на ЕС.

1. Francovich (Andrea Francovich et Danila Bonifaci et autres c. République italienne), решение от 19 ноември 1991  г., 
съединени дела С-6/90 и С-9/90

2.  Brasserie du Pêcheur Factortame (Brasserie du Pêcheur SA c. Bundesrepublik Deutschland et The Queen contre 
Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd et autres), решение от 5 март 1996 г., съединени дела С-46/93 
и С-48/93

3.  Köbler (Gerhard Köbler c. Republik Österreich), решение от 30 септември 2003 г., дело С-224/01

4.  Traghetti (Traghetti del Mediterraneo SpA, in liquidation v. Repubblica italiana), решение от 13 юни 2006 г., дело 
C-173/03

5.  Danske Slagterier (Danske Slagterier v Bundesrepublik Deutschland), решение от 24 март 2009 г., дело C-445/06
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IX. Проучване на 
общественото мнение

Проучването на общественото мнение е осъществено от Института за 
социални изследвания и маркетинг - МБМД в периода 9 – 12 септем-
ври 2011 г. Извадката включва 1208 пълнолетни граждани на страна-
та, определени чрез двустепенна случайна квотна извадка по призна-
ците пол, възраст, образование и тип населено място. Използваният 
метод за регистрация на информацията е пряко стандартизирано ин-
тервю по домовете на респондентите.

1. КАК ОЦЕНЯВАТЕ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО КАТО ЦЯЛО?
%

2010 2011
Средна оценка 3.17 3.11
Без отговор 5.6 8.2
2 Слаб 23.1 28.6
3 Среден 39.4 31.1
4 Добър 26.3 26.5
5 Много добър 4.4 5.0
6 Отличен 1.3 0.6
2. СПОРЕД ВАС, КОИ СА ОСНОВНИТЕ СЛАБОСТИ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО? 
(Посочвани са до 3 отговора) 2010 2011

Без отговор 6.6 5.8
Често се променя 50.0 34.2
Много е разхвърляно – голям брой закони, правилници, наредби 40.0 30.5
Законите не са написани ясно, човек трябва да е специалист, за да ги разбере 47.7 43.0
Не е съобразено в достатъчна степен със законодателството на ЕС 17.6 22.0
Законите са добри, но не се прилагат 43.2 47.6
Друго 0.9 1.0
3. КОЯ ИНСТИТУЦИЯ НОСИ ГЛАВНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В ПРАВНИЯ РЕД 
В БЪЛГАРИЯ? (Посочван е само 1 отговор) 2010 2011

Без отговор 7.5 9.7
Народното събрание, защото често променя законите 41.4 36.5
Министерският съвет, защото приема ненужно голям брой правилници и наредби 24.3 14.8

Съдът, защото не решава обективно 15.7 23.6
Полицията, защото не изпълнява добре функциите си 2.2 4.6
Прокуратурата, защото не подготвя добре обвиненията 8.9 10.3
Друго - 0.6
4. СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ ОРГАНИ – СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН 
СЪД И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА – ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В 
БОРБАТА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ? (Посочвани са до 2 отговора)

2011

Без отговор 15.7
Не, защото съдиите и прокурорите ще са същите 37.5
Да, защото съдиите и прокурорите ще са ще са по-квалифицирани и с повече опит 17.5
Не, защото проблемът не е в органите и процедурите, а в липсата на воля 30.9
Да, защото делата ще се решават по-бързо 19.7
5. КАКЪВ СПОРЕД ВАС БИ БИЛ ЕФЕКТЪТ, АКО СЕ ОТНЕМЕ ПРАВОТО НА ПЪТНИТЕ 
ПОЛИЦАИ ДА СПИРАТ ЗА ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ И ТОВА НАРУШЕНИЕ БЪДЕ 
УСТАНОВЯВАНО САМО С ВИДЕОКАМЕРИ? (Посочвани са до 2 отговора)

2011

Без отговор 9.1
Ще намалее корупцията 50.9
Ще се увеличат катастрофите по пътищата 20.8
Полицаите ще могат да вършат повече друга работа 16.7
Ще се повишат приходите на държавата от глоби за превишена скорост 22.6
Ще се регистрират твърде малко нарушения, защото няма достатъчно видеокамери 
по пътната мрежа 24.6

Друго 0.3
6. СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ В СЛУЧАИТЕ КОГАТО ОБВИНЯЕМ ПО ДЕЛО Е БИЛ ВЕЧЕ ОСЪЖДАН ЗА 
ПРЕДИШНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ТОЙ ТРЯБВА ДА СЕ СМЯТА ЗА НЕВИНЕН ДО ДОКАЗВАНЕ 
НА ПРОТИВНОТО? (Посочван е само 1 отговор)

2011

Не мога да преценя 17.1
Не, защото това лице в миналото е вършило престъпления, и е много вероятно да 
извърши пак 30.3

Да, защото може в случая да е невинен 52.6
7. КОГА, СПОРЕД ВАС, Е ДОПУСТИМО ДА ПРЕСЕЧЕТЕ НА ЧЕРВЕН СВЕТОФАР? 
(Посочван е само 1 отговор) 2011

Не мога да преценя 3.0
Винаги, когато е безопасно и няма да последва санкция 4.7
Винаги, когато закъснявам за работа или лична среща 2.3
Само когато става дума за спешен случай 27.6
Никога 62.4
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Приложение 1

Проект

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА  
ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ  

(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 30 ОТ 11.04.2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

Обн. ДВ. бр.60 от 5 Август 1988г., изм. ДВ. бр.59 от 9 Юли 1993г., изм. 
ДВ. бр.12 от 9 Февруари 1996г., доп. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. 
ДВ. бр.92 от 10 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., 
изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., 
изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г.

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани и юриди-
чески лица поради прекомерната продължителност на разглеждането 
на едно дело, приключило с акт, който не подлежи на обжалване.”
В ал. 3 след думите „по ал. 1” се добавят думите „и 2”.

§ 2. Създава се нов чл. 2а със следното съдържание:
„Отговорност за нарушаване на правото на Европейския съюз 
Чл. 2а. (1) Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани и 
юридически лица поради нарушаване на разпоредби на правото на 
Европейския съюз чрез действия или бездействия на органите на за-
конодателната и изпълнителната власт.
(2) Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани и юриди-
чески лица от съд, чиито решения не подлежат на обжалване, при:
1. постановяване на съдебно решение, противоречащо на разпоред-
бите на правото на Европейския съюз;

2. неизпълнение на задължението за отправяне на преюдициално за-
питване до Съда на Европейския съюз;
3. явно несъобразяване с практиката на Съда на Европейския съюз.
(3) Исковете по ал. 1 и 2 се разглеждат по реда, установен в Граждан-
ския процесуален кодекс.”

§. 3. В чл. 7 след думите „по чл. 1, ал. 1” се поставя запетая и се доба-
вят думите „чл. 2, ал. 1 и 2 и чл. 2а, ал. 1 и 2”.

§ 4. В чл. 8, ал. 1 след думите „по чл. 1, ал. 1” се поставя запетая и се 
добавят думите „чл. 2, ал. 1 и 2 и чл. 2а, ал. 1 и 2”.

§ 5. В чл. 9, ал. 1 след думите „по чл. 1, ал. 1” се поставя запетая и се 
добавят думите „чл. 2, ал. 2 и чл. 2а, ал. 1 и 2”.
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Бележки
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Юридически барометър е гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на 

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

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

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

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

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

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

„Център за правни инициативи” е сдружение, което 
си поставя за цел да насърчава дебата за 
актуалното състояние и перспективите за 
развитие на българската правна система, да 
подпомага изследванията и обучението в областта 
на фундаменталните и отрасловите правни науки, 
както и да иницира дискусии относно механизмите 
за взаимодействие между правовата държава и 
гражданското общество.

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

Фондация „Америка за България” подпомага 
развитието и растежа на динамичен частен сектор в 
полза на свободна и демократична България.  
Основана през 2008 година, Фондацията е наследник 
на Българо-американския инвестиционен фонд, 
създаден от Правителството на САЩ чрез 
Американската агенция за международно развитие. 
Грантовете, които Фондация „Америка за България” 
предоставя, продължават отношенията на 
доброжелателство и приятелство между народите 
на САЩ и България.

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


