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За проекта

Уважаеми госпожи и господа,
Представям на Вашето внимание петия брой на Юридически барометър – гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ
и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България.
Проектът се реализира от Сдружение „Център за правни инициативи”
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”.
Досега бяха представени четири броя на Юридически барометър, обхващащи съответно периодите януари – юни 2010 г., юли – декември 2010 г.,
януари – юни 2011 г., юли – декември 2011 г. Те са достъпни на интернет
страницата на Центъра за правни инициативи: www.cli-bg.org.
Методологията за провеждане на изследването представлява система
от индикатори с преимуществено количествен характер за наблюдение и оценка на основни компоненти на правния ред: дейност по съз-
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даване на правни норми от Народното събрание и от органите на изпълнителната власт; конституционен и съдебен контрол върху законите
и подзаконовите нормативни актове; тълкувателна дейност на върховните съдилища; транспониране и прилагане на европейското право;
практика на Европейския съд по правата на човека.
Екипът на Юридически барометър със задоволство констатира, че въпроси, които са поставяни в рамките на тази гражданската инициатива, намират своето решение. Въведена беше пълна забрана на тютюнопушенето
на закрити обществени места – въпрос, по който беше изразена позиция
в брой 4. на Юридически барометър. Предприети бяха стъпки относно
въвеждането на национални механизми за защита на българските граждани срещу бавно правораздаване – от една страна, това са промените
в Закона за съдебната власт, с които се създава административен ред за
обезщетяване на гражданите и юридическите лица при нарушаване на
правото им на разглеждане на делата в разумен срок, а от друга – внесеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, който урежда възможност за
подаване на жалба пред български съд при бавно правораздаване (този
въпрос беше дискутиран в брой 3. на Юридически барометър).
Петият брой на Юридически барометър продължава изследването на
състоянието и развитието на правния ред за периода януари – юни
2012 г. Той представя данни по наблюдаваните показатели, анализирани в сравнителен порядък спрямо предходните периоди.
Акцент в броя е поставен върху управлението на съдебната система.
Представени са сравнителноправните и историческите аспекти, както
и основните проблеми на управлението на съдебната власт.
Специален гост на броя е г-н Христо Иванов – програмен директор на
Българския институт за правни инициативи, на когото благодарим за
подкрепата и изразената позиция.
Накрая, бих искал още веднъж да благодаря на нашите партньори от
Фондация „Америка за България”.
Даниел Вълчев
Ръководител на проекта
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Гост на броя

Уважаеми съ-читатели,
Струва ми се, че настоящият брой на Юридически барометър ще
разкрие по нов начин качествата на този формат и плодотворността на работата на екипа, който стои зад него. За този тип експертни публикации, а и за правната книжнина изобщо, е рядкост да се
получи толкова точен синхрон между предмета на анализ и динамиката на емпиричните процеси. Това, че трудно можеше да бъде
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избран по-подходящ момент да се постави въпросът за управлението на съдебната власт, е ясно. Но с навлизането в следващите страници, ще стане очевидно и друго: трудно можеше да се подбере и
по-подходяща платформа за аналитично осмисляне на точно този
момент и на тази тема.
А моментът наистина е динамичен: намираме се в самата кулминация на смяната на Висшия съдебен съвет и то по една обновена
процедура, на чието поле вече се утвърждават редица нови демократични стандарти. Едва що сформиран, новият ВСС ще трябва да
пристъпи към избора на нов главен прокурор, което пък ще активизира и конституционния потенциал на президентската институция, в
която съвсем наскоро също беше избран нов титуляр. На хоризонта
на всички тези процеси вече се надигат парламентарните избори,
които ще трябва да дадат отговор на много от големите законодателни, а може би и конституционни въпроси, заплитащи се в темата
за управлението на съдебната власт. И всичко това е пунктирано с
няколко избора на нови съдии в Конституционния съд. Предполагам, че във властовите процеси, този момент е равен по рядкост на
парада на планетите в астрономията.
В преддверието на този толкова навременен брой, на мен се пада
честта да формулирам няколко възможни изходни мотива, около
които да мислим управлението на съдебната власт. Правя това от
специфичната позиция на външен наблюдател на процесите в магистратурата, който опитва да ги подпомага. В рамките на проекта
”Инициатива за прозрачни съдебни назначения” и чрез профилите,
които с колегите ми от БИПИ изработваме за кандидатите за председатели на съдилища и за членове на ВСС, ние имаме уникалния
шанс да се запознаем и сътрудничим с близо десетки магистрати в
момента, когато те се нагърбват да работят за благото на съдебната
система и обществения интерес. Наред с това, пътят, който изминахме от момента, когато изработихме проекта за нова процедура
за изборна парламентарна квота във ВСС, после заедно с коалиция
НПО отстояхме приемането й от Народното събрание и сега наблюдаваме как тя се прилага на практика, ни позволи още по-добре да
вникнем в политическите процеси, които влияят на съдебната власт
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и трябва да изкристализират в политики за нея, за да осигурят така
нужното й добро управление.
От тази позиция ще опитам да артикулирам няколко практически
проблема на управлението на съдебната власт, които очакват своето решение. Ще ги групирам на три нива, които кореспондират с
трите плоскости, на които изучаваше властовите отношения Мишел
Фуко: управлението на общността като цяло, управлението на отделните институции и управлението на индивидуалното поведение.
На системно ниво на дневен ред остават въпросите относно структурирането на ВСС. Както е известно, поредица международни стандарти и критики, както и предостатъчен национален опит, поставят
проблема за необходимостта да се гарантира, че всички въпроси,
касаещи независимостта на съда, ще бъдат решавани от орган, в
който мнозинство имат съдии, избрани от съдии. Очевидно е, че от
тук следва въпросът за парламентарната квота. Бих споделил мнението, че тя трябва да се запази като гаранция срещу капсулиране
на системата, но в редуциран размер и при изпълването й с ново
съдържание на автентична обществена квота (а не както е сега –
квота на партийните върхушки) – нещо, което, за съжаление, не успяхме да прокараме на практика като демократичен стандарт при
този избор.
Всъщност много от липсващите отговори по отношение на структурирането на ВСС следват от решаване на въпросите за управлението в системата на прокуратурата. След период на преодоляване на травмите от миналото вътре в нея и след като консенсусът в
средата около нея все по-видимо се измества от идеята за нейното
„изваждане” от съдебната власт към оценяване важността на нейната дистанция от МВР, и държавното обвинение, и обществото сме
готови да използваме предстоящия избор за нов главен прокурор,
за да поставим началото на един дълго отлаган разговор за вътрешното управление на прокурорската институция. Как се формират
решенията, как се носи отговорността, каква е функционалната
и йерархичната логика на устройството й, какъв е балансът на отношенията с разследващите органи, как в рамките на съдебната
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власт да се диференцира статутът на съдии и прокурори... За да се
състои този разговор обаче, изборът за нов главен прокурор трябва
да бъде истински състезателен (което значи не само да има повече
от двама кандидати, но и те да бъдат номинирани от различни и
прозрачни субекти), фокусът да бъде върху анализа на състоянието
на прокуратурата и идеите за вътрешната й реформа (а това изисква задълбочени публични дебати между кандидатите) и изборът да
бъде мотивиран с ангажименти за конкретни политики (което пък
изисква прозрачен дебат в рамките на самия ВСС). Изключително
важно ще бъде във всичко това своя централна роля да играят самите прокурори.
На плоскостта на управлението на отделните институции важно е да
бъде избистрена концепцията ни за ролята на административните
ръководители. На първо място, това означава диференцирането на
уредбата за председателите на съдилища и ръководителите в системата на прокуратурата според спецификите на всеки от двата дяла
на съдебната власт. На второ, нужно е избистряне на баланса на
правомощията в триъгълника председател на съд - общо събрание
- съдебен администратор. То изисква нормативно „картографиране” на неформалната власт на председателите, която понякога се
превръща в инструмент за влияние над съдиите, еманципиране и
усилване на мениджърската роля на съдебните администратори и
поставянето „в главата на ъгъла” на общите събрания, които да вземат всички решения, рамкиращи управлението на съответния съд.
На плоскостта на отделните магистрати има два кръга от въпроси.
На първо място, това е въпросът за гаранциите за личен интегритет
и за етичната регулация, които минават през огромните теми на
първоначалния подбор и кариерното израстване. Тук попада и въпросът за готовността на магистратите да застанат пред обществото
и да отстояват персонално образа на своите съсловия, както и да
допуснат завишената мяра за прозрачност на личния си живот и на
професионалната си дейност. На второ място, става дума за участието на магистратите в процесите на управление на съдебната система и демократичните форми на съдийско самоуправление.
Относими и за трите нива са въпросите на доброто управление на
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ресурсите – човешки и материални, включително съдебната география, регулирането на натовареността, инвестициите в сграден фонд
и в нови технологии. Тези, както и всички други споменати въпроси,
зависят от още един мотив, свързан с Фуко – знанието като предпоставка на управлението. Съдебната ни система има силна нужда
от сериозен мултидисциплинарен капацитет за анализ и планиране
на процесите в нея. Това на свой ред поставя темата за ролята и
капацитета на ИВСС и НИП.
В настоящия контекст на управлението на съдебната власт обаче
Фуко е относим най-вече с понятието „говернменталност”, през чиято призма той разглежда и трите нива на властови отношения. В
него са обединени идеите за управление (фр. - gouverner) и манталитет. Защото, в крайна сметка, това какво управление ще има
съдебната власт, зависи от дълбочинния процес на манталитетна
промяна, от новите начини, по които мислим и формираме политиките и практиките за всяко едно от трите нива.
От тази гледна точка бих искал да завърша с една добра новина.
За първи път се натъкнах на нея в работата по профилите на кандидатите за изборни длъжности. Диаметрално противоположно на
първоначалните ми очаквания се оказа, че съдиите и прокурорите
не просто не са враждебни към идеята цялата информация за тяхното имущество и социално положение да бъде събрана на едно
лесно за достъп място в интернет, но 90% от всички профилирани
кандидати я приеха позитивно и ни съдействаха с голямо желание.
В последите дни в рамките на избора за нов ВСС тази нова енергия за промяна също ясно се прояви. Струва ми се, че в момента
промяната в манталитетните основания на управлението е най-динамична на „най-ниското”, но пък най-широко ниво от трите – това
на отделните магистрати. Все повече съдии и прокурори разбират,
че въпросът за моралния облик на съдебната власт и за доброто й
управление е въпрос на техен личен граждански ангажимент.
И точно в кулминацията на всички тези процеси, между текста на
хартия и дискусията на кръглата маса, между „дългия” поглед на
теоретиците и синкопираната „злоба на деня”, Юридически барометър ни предоставя лукса да забавим ход, без да спираме, и да
10

размислим, преди да е свършило действието. Защото, да не забравяме, барометърът е инструмент, който ни ориентира при промяна
на атмосферата.
Христо Иванов
Български институт за правни инициативи,
Програмен директор
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I. законодателна
дейност

П

рез периода януари – юни 2012 г. в Държавен вестник са обнародвани 50 закона (табл. 1) или между 8 и 9 закона месечно.
Тези 50 закона са, както следва: 9 нови, 25 закона за изменение и допълнение (ЗИД) и 16 ратификации. Сравнено с предходния
6-месечен период (юли – декември 2011 г.), Народното събрание е
приело с 18 закона по-малко. Спрямо същия период на предходната
година (януари – юни 2011 г.) приетите закони са с 38 по-малко. Това е
най-малкият брой приети закони в рамките на пет 6-месечни периода.

Таблица 1

ПРИЕТИ ЗАКОНИ
Период

Общо

Нови

ЗИД

Ратификации

януари - юни 2010 г.

71

6

43

22

юли - декември 2010 г.

103

7

68

28

януари - юни 2011 г.

88

9

55

24

юли - декември 2011 г.

68

5

47

16

януари - юни 2012 г.

50

9

25

16

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg

По-малкият брой закони, приети в рамките на първото полугодие на
2012 г., се отразява и при отчитане на средния брой закони, приети в
рамките на един 6-месечен период. На основата на събраните данни
за пет 6-месечни периода този брой възлиза на 76 (през предходния
период той е бил 83). Така броят на законите, приети за 6-месечие от
41-то Народно събрание, е по-малък спрямо средния брой на приетите
за полугодие закони в 40-то НС (90) и съизмерим със средния брой на
приетите за полугодие закони в 39-то НС (79). По-съществени разлики се
наблюдават по отношение на средния брой на новите закони, приети за
6-месечие – между 7 и 8 за 41-то НС и между 12 и 13 за 40-то НС.
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1.2. От 9-те нови закона, приети през настоящия период, 5 уреждат
за първи път дадена материя със самостоятелен закон – Законът за
публично-частното партньорство, Законът за младежта, Законът за съхранение на въглероден диоксид в земните недра, Законът за резерва
на въоръжените сили на Република България и Законът за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и
алтернативните санкции. Останалите 4 закона уреждат по нов начин
определен кръг обществени отношения, които са имали регулация и
по-рано, но законодателят е преценил, че промените са съществени
или многобройни и поради това е необходим нов закон. Това са Законът за хазарта, Законът за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и Законът за виното и спиртните напитки.
От новите закони, приети през изследвания период, 4 са в изпълнение
на задължения, произтичащи от членството на България в ЕС – Законът
за съхранение на въглероден диоксид в земните недра, Законът за
признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните
мерки и алтернативните санкции и Законът за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки и Законът за виното и спиртните напитки. Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество макар и да не е хармонизационен в тесен смисъл (не
е в изпълнение на задължение, произтичащо от Общностното законодателство), също може да се отнесе към горната категория закони, тъй
е като е обект на препоръките, включени в докладите на Европейската
комисия по механизма за сътрудничество и проверка. Останалите 4
нови закона са резултат на автономната преценка на националния законодател – както от гледна точка на необходимостта за тяхното приемане, така и от гледна точка на тяхното съдържание.
За петте анализирани 6-месечни периода са приети общо 36 нови закона, от които едва 11 или по-малко от 1/3 са свързани с членството на
България в Европейския съюз.
1.3. Вече беше отбелязано, че през периода януари – юни 2012 г. Народното събрание е приело 25 ЗИД. Това е първият изследван 6-месечен период, през който няма закон, изменен и допълнен с повече от един ЗИД.
13

1.4. През настоящия период значително нараства относителният брой
на законите, изменени повече от веднъж (както със ЗИД, така и с преходни и заключителни разпоредби на други закони) – 64 % (16) от
законите (табл. 2). За сравнение през предходните периоди този брой
е около 30 – 40 %. През настоящия период лидери в това отношение
са Кодексът на труда – с 5 изменения и допълнения и Наказателнопроцесуалният кодекс, Законът за държавния служител и Законът за
пътищата с по 3 изменения и допълнения. Заслужава да се отбележи
фактът, че Наказателно-процесуалният кодекс е изменен и допълнен
общо 9 пъти от началото на 2011 г. досега: 5 пъти през 2011 г., 3 пъти
за първото шестмесечие на 2012 г. и още веднъж през август 2012 г.
1.5. По показателя брой закони, изменени и допълнени и през предходния 6-месечен период, е налице известно подобрение спрямо 2011 г. В
рамките на настоящия анализ са установени 13 закона или над 50 %, които са изменени и през периода юли – декември 2011 г. За всички изследвани предходни периоди този брой е около 60 – 70 %. При събиране на
броя изменения и допълнения през последните два 6-месечни периода
(януари – юни 2012 г. и юли – декември 2011 г.) се открояват следните поярки примери: Кодексът на труда – със 7 изменения и допълнения, Наказателно-процесуалният кодекс – с 6 изменения и допълнения, Законът за
пътищата – с 5 изменения и допълнения, и Законът за обществените поръчки и Законът за държавния служител – с по 4 изменения и допълнения.
Таблица 2

ЗАКОНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

Период

Бр. закони,
изменени с
приетите ЗИД

Бр. закони,
изменени с
повече от 1
ЗИД

Бр. закони,
изменени
повече от
веднъж

Бр. закони,
изменени
и през
предходния
период

Бр. закони,
изменени
с ПЗР на
приетите
закони

Общ брой
изменени и
допълнени
закони

януари - юни 2010 г.

39

4

13

-

69

108

юли - декември 2010 г.

65

3

40

25

231

296

януари - юни 2011 г.

52

3

22

38

158

210

юли - декември 2011 г.

45

2

19

27

101

146

януари - юни 2012 г

25

0

16

13

138

163

Източник: Сиела

14

1.6. С преходните и заключителни разпоредби на приетите 25 ЗИД се
предвиждат изменения и допълнения в 138 други закона. Заедно с 25те закона, които те пряко изменят и допълват, общият брой на изменените и допълнени закони през периода януари – юни 2012 г. възлиза
на 163 или със 17 повече спрямо втората половина на 2011 г. Така, 1
ЗИД, приет в рамките на настоящия период, изменя и допълва средно
над 6 закона. Това е увеличение спрямо предходните 6-месечни периоди, когато 1 ЗИД изменя и допълва средно между 3 и 5 закона.
1.7. От влизането им в сила законите, предмет на настоящото изследване, са изменяни и допълвани общо 648 пъти или средно по около
26 пъти всеки при средна продължителност на действието им около 11
години (табл. 3). Тук е налице съществено увеличение спрямо данните
за предходните четири 6-месечни периода, когато приетите закони са
изменяни и допълвани, както следва: юли – декември 2011 г. – средно
по 19 пъти всеки при средна продължителност на действието им 12
години; януари – юни 2011 г. – средно по 17 пъти всеки при средна
продължителност на действието им 11 години; юли – декември 2010 г.
– средно по 20 пъти всеки при средна продължителност на действието
им 8-9 години; януари – юни 2010 г. – средно по 20 пъти всеки при
средна продължителност на действието им 9 години.
1.8. През периода януари – юни 2012 г. средногодишният брой изменения
и допълнения на закон е 2,1. Така установеното през предходния 6-месечен период намаление по този показател (1,2 изменения и допълнения на
закон) се оказва неустойчиво и данните отново се приближават до тези от
предходните периоди: 2,1 – за периода януари – юни 2011 г.; 2,6 – за периода юли – декември 2010 г.; 2,4 за периода януари – юни 2010 г.
1.9. Отново категорично се потвърждава наблюдението за засилените
темпове на изменение на законодателството през последните 5 години. От всички 648 изменения и допълнения 482 или около 75 % са
направени през последните 5 години. Този процент в рамките на пет
последователни 6-месечни периода е един и същ.
През настоящия период броят на законите, изменени и допълнени 10
и повече пъти след 2005 г., се увеличава – 20 от общо 25 изследвани
закона или 80 % спрямо 60 % за предходния период. За всички изследвани периоди броят на законите, изменени и допълнени 10 и повече
пъти след 2005 г., е над 60 %.
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1.10. Няма промяна по отношение на броя на законите, изменяни и
допълвани повече от веднъж годишно – както и през предходните периоди, 90 % (24) от законите са изменяни повече от веднъж годишно.
1.11. През изследвания период намалява броят на законите, изменени още през първата година след влизането им в сила – 8 или 32 % от
изследваните закони. За сравнение, през предходните периоди законите, изменени още през първата година след влизането им в сила са,
както следва: 57 % - юли – декември 2011 г.; 42 % - януари – юни 2011
г.; 65 % - юли – декември 2010 г. Следва да се има предвид обаче, че
независимо от установеното процентно намаление през настоящия период, 7 от 8-те закона, изменени през първата година след влизането
им в сила, са приети след 2005 г., т. е. са относително нови.
1.12. Отново могат да бъдат посочени примери за закони, които са
изменени още преди да влязат в сила. Такива са Законът за обществените поръчки и Законът за Министерството на вътрешните работи,
изменени по веднъж, преди да влязат в сила.
Отново може да бъде посочен и Законът за търговския регистър с 5-те
си изменения и допълнения преди влизането му в сила.

Таблица 3

ТЕМПОВЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Период

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

януари - юни 2010 г.

777

565

2,4

19,9

23

34

26

юли - декември 2010 г.

1237

900

2,6

19,0

43

60

41

януари - юни 2011 г.

1035

757

2,1

16,5

22

47

42

юли - декември 2011 г.

944

691

1,2

20,9

26

41

29

януари - юни 2012 г.

648

482

2,1

25,9

8

24

20

Източник: Сиела
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1.13. Водещо място сред законите с най-голям средногодишен брой
изменения и допълнения заемат Законът за здравето, Законът за
Министерството на вътрешните работи, Законът за приватизация и
следприватизационен контрол, Законът за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия и Законът за опазване на околната среда (фиг. 1). Както беше установено и при предходни анализи, лидер в това отношение
отново е закон, който практически засяга всяко българско семейство.
През предходния период това е Кодексът за социално осигуряване.
Здравеопазването, както и социалното осигуряване, са области, в които дългосрочната и устойчива държавна политика е особено важна. За
съжаление високият средногодишен брой изменения и допълнения на
основните закони, уреждащи тези важни обществени отношения показва отсъствие на такава политика.
Фигура 1

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

Закон за здравето

5,5

Закон за Министерството
на вътрешните работи

Закон за приватизация
и следприватизационен контрол
Закон за достъп и разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия
Закон за опазване на околната среда

4,7

3,5

3,4

3,3

Източник: Сиела
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1.14. Сред законите с най-малък средногодишен брой изменения и
допълнения от разглежданите през периода са Законът за омбудсмана,
Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Законът за енергията от възобновяеми източници, Законът за меценатството и Законът за социалното подпомагане
(фиг. 2). Малкият брой изменения и допълнения при някои от тези закони се дължи на тесния кръг обществени отношения, които уреждат
– напр. Законът за меценатството. При други закони това е въпрос на
кратък период на действие – напр. Законът за енергията от възобновяеми източници (в сила от май 2011 г.) и Законът за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление (в сила от
юни 2009 г.). При трета категория закони липсата на голям интензитет
на изменение може да намери обяснение в отсъствието на динамика
в съответните обществени отношения – напр. Законът за омбудсмана.

Фигура 2

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

0,6

Закон за пряко участие на гражданите
в държавната власт и местното самоуправление

1

Закон за енергията от възобновяеми източници

1

Закон за меценатството

1

Закон за социалното подпомагане

Източник: Сиела

18

1,1

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 10 или около 30 % от приетите закони влизат
в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник. Тук отново е
налице увеличение спрямо предходния период, когато 20 % от приетите
закони влизат в сила от деня на обнародването. Като цяло, данните по
този показател за изследваните периоди се движат между 20 % и 40 %,
което потвърждава извода, че законодателят относително често прибягва до това отклонение от общото правило за влизане в сила.
През настоящия период само 1 закон предвижда обратно действие,
което е намаление спрямо предходния период, когато законите, предвиждащи обратно действие, са 5.
12 или около 35 % от приетите през първата половина на 2012 г. закони предвиждат по-дълъг от 3-дневния срок за влизане в сила – нещо,
което би дало възможност на техните адресати да се запознаят с правилата за поведение, съдържащи се в тях. 3 от тези закони обаче, независимо че уреждат по-дълъг vocatio legis, предвиждат отделни техни
разпоредби да влязат в сила от деня на обнародването.
1.16. Средният престой в Народното събрание на законопроектите,
превърнали се в закони през изследвания период, е 109 дни. Този
срок включва периода от внасянето на законопроектите до окончателното им приемане на второ четене. Той е с 14 дни по-дълъг спрямо
предходния 6-месечен период. Данните по този показател за всички
изследвани периоди варират между 80 и 120 дни, в зависимост от това
дали през съответния период е налице по-голяма или по-малка концентрация на „престояли” законопроекти.
И този път не липсват законопроекти, приети с изключителна скорост.
Законът за изменение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия е приет 12 дни след постъпването му в Народното събрание,
а Законът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния
кодекс (ДВ, бр. 19 от 6 март 2012 г.) е приет 28 дни след постъпването
му в Народното събрание. Това е обяснимо предвид характера и обема на предлаганите изменения – и двата законопроекта са кратки и
предложените изменения са относително безспорни. Промените в На19

казателно-процесуалния кодекс са продиктувани от необходимостта да
се прецизират разпоредби, свързани със специализирания наказателен съд. Промяната в Закона за достъп и разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия е
свързана с предвиждане на възможност членове на комисията по досиетата да бъдат и лица, които са осъждани за умишлени престъпления
от общ характер, ако присъдата им е отменена по съдебен ред или са
реабилитирани по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
1.17. По 9 или 26 % от приетите закони съществуват висящи, т. е. все
още неприети окончателно на второ четене законопроекти за изменение и допълнение, намиращи се на различни етапи от законодателния
процес. 5 от тези проекти на закони са внесени непосредствено след
приемането на съответния закон, предмет на настоящия анализ. Пример в това отношение е Наказателният кодекс. След като е изменен
и допълнен през март 2012 г., са внесени още три проекта на ЗИД,
единият от които е приет през м. август 2012 г., а другите продължават
да са висящи. Подобен пример са и Законът за Търговския регистър
(изменен през март с правителствен законопроект, като през юли Министерският съвет е внесъл проект на нов ЗИД) и Законът за администрацията (изменен през февруари с правителствен законопроект, а
през юни е внесен нов проект на ЗИД от Министерския съвет).
1.18. Данните за вносителите на законопроектите, превърнали се в
закони през изследвания период, отново показват, че Министерският съвет е основният вносител на законопроекти. Той е внесъл 23,5
или около 70 % от проектите на приетите впоследствие закони, докато
народните представители са внесли едва 10,5 или около 30 % от тях
(обединените законопроекти с различен вносител са отчетени по ½ на
двете места).
1.19. 11 от 34-те закона, включени в настоящото изследване (9 нови
и 25 закони, изменени със ЗИД), или 32 % са били обект на контрол за
конституционност от тяхното приемане досега. Общо по тези 11 закона
Конституционният съд се е произнесъл с 33 решения, като 19 съдържат цялостно или частично уважаване на исканията, а в 14 решения
исканията са отхвърлени. Разпоредби на 8 от законите (24 % от из20

следваните закони) са обявявани за противоконституционни. Данните
са напълно съпоставими с тези от предходния период, когато 30 % от
законите са били обект на конституционен контрол и разпоредби на
26 % от изследваните закони са обявявани за противоконституционни.
7 или 20 % от законите са били обект на конституционен контрол повече
от веднъж, като водещи в това отношение са Законът за собствеността и ползването на земеделските земи с 8 решения на Конституционния съд, Наказателният кодекс с 6 решения на Конституционния съд,
Кодексът на труда с 4 решения и Гражданският процесуален кодекс и
Наказателно-процесуалният кодекс с по 3 решения. Налице е известно увеличение спрямо предходния 6-месечен период, когато 12 % от
законите са били обект на конституционен контрол повече от веднъж.
1.20. Законите, предмет на настоящия анализ, предвиждат общо 337
различни по вид и по юридическа сила подзаконови нормативни актове или средно близо по 10 акта на закон (табл. 4). Тези данни са
напълно съпоставими с данните за предходните изследвани периоди.
Само за периода януари – юни 2010 г. средният брой актове на закон
е малко под 10. За останалите четири 6-месечни периода стойността
на този показател е над 10.
Таблица 4

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Период

Общ бр.
подзаконови
актове

Среден бр.
подзаконови
актове на закон

Бр. нови
подзаконови
актове

Бр. закони с
увеличен брой
подзаконови
актове

Бр. закони
едновременно
с правилник за
прилагане и други
актове

януари - юни 2010 г.

429

9,5

23

11

2

юли - декември 2010 г.

808 +

11,2

50 +

15

13

януари - юни 2011 г.

652 +

10,9

68

16

16

юли - декември 2011 г.

535 +

10,7

77

12

8

януари - юни 2012 г.

337 +

9,9

57

7

8

Източник: Сиела
*В общия брой подзаконови актове не са включени устройствените правилници на предвидени със закона органи.
*В някои случаи основанието за издаване на подзаконови нормативни актове е посочено твърде общо, поради което общият
брой актове може да се окаже по-голям (това е обозначено със знак “+”).
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1.21. Макар и по-малко на брой спрямо предходните периоди, законите, приети през изследвания период, предвиждат 57 нови подзаконови акта – брой, съпоставим с данните за предходните периоди, когато
обаче са приети значително повече закони. 7 от законите са увеличили
броя на нормативните актове по прилагането си. По-ярки примери в
това отношение са Законът за здравето – с над 83 акта по прилагането
му, от които 1 нов, Законът за опазване на околната среда – с над 26
подзаконови нормативни акта, от които 2 нови, Законът за пътищата –
с над 15 подзаконови нормативни акта.
1.22. Броят на приетите през изследвания период закони, предвиждащи едновременно правилник за прилагане и други подзаконови нормативни актове, е 8, какъвто е и за периода юли – декември 2011 г.
Независимо, че в абсолютна стойност този брой е еднакъв за двата
периода, като се има предвид по-малкият брой на приетите през настоящия период закони, на практика е налице процентно увеличение
– от 16 % през предходния период до 24 % през настоящия. Така, установеното през периода юли – декември 2011 г. намаление спрямо
предходни периоди се оказва неустойчиво и данните се връщат на нивата от периода януари – юни 2011 г., когато броят на законите, предвиждащи едновременно правилник за прилагане и други подзаконови
нормативни актове, е 26 %. Законът за Министерството на вътрешните
работи, Законът за пътищата и Законът за виното и спиртните напитки
не само че предвиждат едновременно правилник за прилагане и други
подзаконови нормативни актове, но са сред десетте закона с най-голям общ брой подзаконови нормативни актове.
С най-голям общ брой подзаконови нормативни актове е Законът за
здравето с 83 акта, следван от Закона за Министерството на вътрешните работи с 51 акта и от Кодекса на труда с 35 акта. (фиг. 3).
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Фигура 3

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

83

Закон за Министерството на вътрешните работи

51

Кодекс на труда
Закон за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България

35
26

Закон за пътищата

15

Граждански процесуален кодекс

14

Закон за хазарта

14

Закон за държавния служител
Закон за виното и спиртните напитки
Закон за резерва на въоръжените сили
на Република България

13
10
9

Източник: Сиела

1.23. В рамките на изследвания 6-месечен период в Народното събрание са внесени общо 112 законопроекта (без ратификациите). 14 от
тях са проекти на нови закони и 98 са проекти на ЗИД (табл. 5). Броят на внесените законопроекти е по-голям в сравнение с предходния
6-месечен период, когато те са били 93 (20 проекта на нови закони и
73 проекта на ЗИД) и е по-малък в сравнение с периода януари – юни
2011 г. , когато те са били 121 (6 проекта на нови закони и 115 проекта на ЗИД). На основата на няколко изследвани периода може да се
очертае средната законодателна активност на Министерския съвет и
на народните представители за 6-месечие, а именно около 110 законопроекта, от които 13 са проекти на нови закони.
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Таблица 5

ВНЕСЕНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2012 Г.
Период

Общо

Нови закони

ЗИД

Януари

16

3

13

Февруари

22

5

17

Март

26

1

25

Април

16

1

15

Май

13

1

12

Юни

19

3

16

Общо

112

14

98

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

От внесените в периода януари – юни 2012 г. 112 законопроекта 30 са
приети, 18 са отхвърлени, 6 са оттеглени, а 58 все още са висящи и се
намират на различни етапи от законодателния процес (табл. 6). От приетите законопроекти 18 са на Министерския съвет, а 12 са внесени от
народни представители. Тези данни, както и данните за отхвърлените
и оттеглените законопроекти (16 отхвърлени и 6 оттеглени законопроекта на народни представители и 2 отхвърлени и нито един оттеглен
законопроект на Министерския съвет) потвърждават извода, че Министерският съвет в най-висока степен влияе върху темповете на промени
в законодателството. Внимание заслужават отхвърлените законопроекти, внесени от Министерския съвет. Това са проектът на ЗИД на Закона
за кадастъра и имотния регистър (№ 202-01-12/13.02.2012 г.) и проектът на ЗИД на Закона за горите (един от проектите на закони, включени в обединения законопроект № 253-07-6/22.02.2012 г). Проектът
на ЗИД на Закона за кадастъра и имотния регистър се състои от 68
параграфа, като най-голям спор по време на дискусията в пленарна
зала предизвиква предложението правоспособните лица по кадастъра да са само търговци. Според критиците на това предложение то е
ограничаващо по отношение на възможността на физическите лица,
отговарящи на изискванията на закона, самостоятелно да извършват
тази дейност. Основното предложение в проекта на ЗИД на Закона за
горите, довело до сериозна публична дискусия и протести, е свързано
с предвидената възможност за застрояване в горските територии без
24

промяна на тяхното предназначение. И двата законопроекта, посочени по-горе, са отхвърлени с основния мотив, че съдържат лобистки текстове.
Таблица 6

РАЗВИТИЕ НА ВНЕСЕНИТЕ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2012 Г. ЗАКОНОПРОЕКТИ
Общо

Министерски съвет

Народни представители

Приети

30

18

12

Отхвърлени

18

2

16

Оттеглени

6

0

6

Висящи

58

16

42

Източник: www.parliament.bg
*Развитието на внесените в периода януари – юни 2012 г. законопроекти е проследено към 15 август 2012 г.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Въз основа на направените наблюдения върху законодателството в рамките на
пет последователни 6-месечни периода категорично се потвърждава изводът за
нестабилност и непредвидимост на българския правен ред поради високата степен
на изменчивост на нормативните актове. Този извод се засилва допълнително на
две основания. От една страна, по-малкият брой закони, приети през изследвания период, не само не води автоматично до подобрение на данните по отделните
показатели, но тъкмо напротив – в процентно отношение, а дори и в абсолютни
стойности по повечето показатели е налице влошаване. От друга страна, прави впечатление, че по показатели, по които в предходния период е било регистрирано
намаление, в настоящия се наблюдава увеличение. Тази неустойчивост на положителните промени през отделните периоди ги характеризира по-скоро като случайна
и не дава възможност да се изведе обща тенденция на подобрение в работата на
законодателя. В същото време повечето негативни наблюдения и изводи се потвърждават безусловно. Така, независимо от отсъствието на пълна съпоставимост
на данните, натрупванията в рамките на пет изследвания, позволяват да се очертаят ясни неблагоприятни тенденции.
2. Потвърждава се направеният и в предишните изследвания извод, че Министерският съвет в най-висока степен влияе върху състоянието и развитието на законодателството.
3. Тревожна е тенденция за концентрация на измененията в едни и същи области
и то такива, които засягат правата и интересите на големи групи от населението
(напр. Законът за здравето, Кодексът на труда).
4. Законодателят относително често предвижда законите да влизат в сила от деня
на обнародването им в отклонение от общото правило за влизане в сила (3 дни
след обнародването). Няма никакво разумно обяснение кое налага повече от 1/3
от законите да влизат в сила само 3 дни по-рано от принципното положение. Още
по-голямо недоумение буди фактът, че законопроектите се внасят с предложение за
влизане в сила от деня на обнародването, при положение, че немалка част от тях
престояват в Народното събрание с месеци.
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ii. анализ на някои
по-важни закони

К

акто в предходните изследвания изводите и коментарите за качеството на някои по-важни закони, приети в рамките на разглеждания 6-месечен период, условно могат да бъдат обособени
в следните основни групи:

Реформи и закони – в тази група се включват закони, съдържащи
претенцията (било изрично формулирана от вносителя в мотивите или
при публичното представяне и обсъждане, било произтичаща от естеството на предлагания законопроект), че представляват законодателна
основа за сериозни промени в определена област, която при анализа
се оказва, че не е достатъчно обоснована.
Хора или правила – в тази група анализът включва закони, които
поставят въпроса дали законодателят при осъществяване на своята
дейност се ръководи от принципни съображения, или по-скоро от конюнктурни интереси, свързани с конкретни лица или организации.
Закони и права – в рамките на тази категория се разглеждат закони, които повдигат въпроси, свързани със засягане на правата на гражданите.
Други проблеми на законодателната дейност – тук се включват
закони, показващи различни проблеми на законодателната дейност,
като: непоследователност на законодателя и непрецизна правна техника, промени в закона в резултат на неизпълнението му от самите
държавни органи и др.
2.1. Реформи и закони
2.1.1. Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
С промените в Закона за държавния служител от май 2012 г. се създава нов единен модел за определяне на възнагражденията на държавните служители, включващ следните основни елементи: въвеждане на
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максимален размер на допълнителното възнаграждение – до 80 % от
основната заплата; въвеждане на лимит на общия размер на допълнителните възнаграждения във фонда за възнаграждения – 30 %; премахване на допълнителното материално стимулиране от приходите от
административни такси и глоби; отпадане на клас „прослужено време”.
Създаването на единен ясен модел за заплащане на труда на държавните служители само по себе си следва да бъде оценено положително.
Доколко ефективни са новите правила, ще покаже анализът на тяхното
практическо приложение.
За настоящото изследване промените представляват интерес от гледна точка на някои тенденции в законодателната дейност, наблюдавани
през последните години. На първо място, това е силната зависимост
между законодателната дейност (приемане или неприемане на закон)
и публичната реакция по определен проблем. Промените в Закона за
държавния служител бяха инициирани непосредствено след като информация за значителните бонуси, раздадени в някои държавни структури, стана обществено достояние. Поставя се въпросът дали темата за
възнагражденията в държавната администрация щеше да бъде обект
на вниманието на законодателя без предизвикания публичен скандал.
Настоящият анализ не би се фокусирал върху въпроса за това как законодателят е стигнал до определено решение от една страна, защото
в определена степен е нормално той да проявява чувствителност към
обществените нагласи, а от друга, защото, ако решението е в правилна
посока, този въпрос става не толкова значим. Вземането на законодателни решения „в движение“ обаче е белег за стихийния, инцидентен
характер на законодателството и за липсата на задълбочен и дългосрочен подход в законодателната дейност. Това е основен проблем на законотворчеството, който е констатиран за пореден път и в настоящото
изследване.
На второ място, промените в заплащането на труда на държавните служители се натоварват с очакванията да предизвикат голяма промяна в
администрацията. Заплащането на труда и мотивацията на служителите
са само един от елементите на административната реформа. По-сериозни промени по други важни въпроси като например оптимизацията
на структурите и служителите и квалификацията на държавните служители засега като че ли остават на заден план в нормотворческата дей28

ност. Това отново поставя проблема, че често промените се извършват
„на парче” и при отсъствие на цялостен подход за провеждането на
една иначе очаквана и необходима реформа.
2.1.2. Закон за младежта
Доколкото съвременните общества са правноорганизирани, осъществяването на реформа в определена област по-често предполага приемането на закон, който да уреди трайно всички основни обществени
отношения в тази област. Не всеки нов закон обаче може да се определи като реформаторски от гледна точка на неговото съдържание.
Такъв е случаят със Закона за младежта (ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г.). В
мотивите вносителят на проекта (Министерският съвет) подхожда доста
амбициозно, като натоварва закона с повече от сериозни претенции:
„подкрепа на младите хора с цел подобряване качеството им на живот
и гарантиране на условията за успех на всеки млад човек”, „пълноценно личностно развитие и участие на младите хора в обществения и
икономическия живот и приобщаването им в процеса на управление
на местно, областно и национално ниво“, „постигане на стандартите в
областта на младежта, приети от Европейския съюз, Съвета на Европа
и ООН, на които Република България е пълноправен член”.
Тези цели са твърде амбициозни, като се има предвид декларативният
характер на приетия закон. Уредбата се ограничава до даване на легални дефиниции (младеж, младежки работник, младежка доброволческа дейност, младежка организация), включително на понятия, които
са дефинирани в не един международен акт (напр. младеж); уреждане
на правото на сдружаване на младежите (което е конституционно гарантирано право на всички граждани); предвиждане на определени
документи (стратегии, програми, планове, доклади), които на пръв поглед звучат добре, но рядко носят реална полза; уреждане на работата
на определени органи (в това число на новосъздадения консултативен
съвет, в който ще се обсъждат въпроси, интересуващи и засягащи младежта). Показателен за „безобидния“ характер на закона е начинът, по
който е приет – почти без дискусия (при гласуването на законопроекта
на второ четене в пленарна зала няма нито едно изказване на народен представител). Законът не урежда какъвто и да било механизъм за
подкрепа на младите хора. Само желанието да се осигури потенциална
възможност за участие на младежки организации в национални и ев29

ропейски програми не оправдава неговото приемане. Идеята, че щом
има закон, то съответната сфера се идентифицира като значима, не
е съвсем невярна, но законът, освен тази формално-легитимационна
функция, би следвало да има и по-същностно значение при регулирането на съответните обществени отношения и тяхното развитие.
2.1.3. Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
Интерес за настоящия анализ представляват промените в Закона за
Министерството на вътрешните работи от юни 2012 г., свързани със
стандарта „абсолютна необходимост1“ при използването на оръжие,
физическа сила и помощни средства от полицейските служители. Вносителят на законопроекта (Министерският съвет) определя промените
като „въвеждане“ на стандарта в българското законодателство и като
стъпка в правилна посока. Следва да се има предвид, че съгласно чл.
5, ал. 4 от Конституцията Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи е част от вътрешното право и има предимство пред нормите, които й противоречат. Ето защо може да се счита,
че стандартът е уреден в българския закон, макар и чрез използване
на друг езиков израз, но със същото съдържание. В този смисъл става
дума не толкова за същностни промени в действащия режим, а поскоро за уеднаквяване на терминологията (така напр. изразите „ако
те не могат да бъдат осъществени по друг начин“, „крайна мярка“ се
заменят с израза „когато това е абсолютно необходимо“) и за предвиждане на задължения за полицейските органи, които са в голяма степен
подразбиращи се (напр. за предварително планиране на полицейските
операции).
По принцип е правилно в законодателството да се използва еднаква
терминология. Следва да се има предвид обаче, че невинаги буквалното възпроизвеждане на текстове от международни актове води автоматично до подобряване на работата на органите, за които те се отнасят.
Твърде общата законова формулировка („абсолютна необходимост“)
1
Терминът „абсолютна необходимост“ (англ. „Аbsolute Necessity“) е използван в разпоредбата на чл. 2, ал. 2,
б. „б“ от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Европейският съд по
правата на човека в множество свои решения пояснява съдържанието на понятието. По данни на Българския
хелзински комитет между 1998 и 2010 г. ЕСПЧ е постановил 27 осъдителни решения срещу България за полицейско насилие.
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би могла да затрудни и без това нелесната преценка за обсега на допустимата употреба на сила. Тя създава необходимост от допълнително
конкретизиране на съдържанието на стандарта и засилване на обучението на полицейските служители във връзка с неговото прилагане.
Въпросът за допустимата употреба на сила е по-общ и следва да бъде
разглеждан в контекста на наказателното законодателство и уредените
в него случаи, изключващи обществената опасност на деянието (неизбежна отбрана, крайна необходимост, задържане на престъпник). Последните промени в Закона за Министерството на вътрешните работи
не са съобразени с уредбата в Наказателния кодекс и това би могло да
доведе до противоречия при прилагането.
Не на последно място, следва да се има предвид, че основният проблем, констатиран в практиката на Европейския съд по правата на
човека, свързан със случаите на полицейско насилие, е не толкова
несъобразената с международните актове законова уредба, а неефективното разследване на тези случаи. В това отношение Законът
не съдържа каквото и да било решение – нещо, което вносителят сам
изрично признава в мотивите към законопроекта. Ето защо все още
решението на проблема с полицейското насилие в България, остава на
етапа на добрите намерения.
2.2. Хора или правила?
2.2.1. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 7
от 24.01.2012 г.) има за основен предмет уредба на отношенията по
извършване на работа чрез предприятие, осигуряващо временна работа, като привежда българското трудово законодателство в съответствие с изискванията на Общностното право (Директива 2008/104/
ЕО). Наред с това, някак между другото, законът предвижда промени в
изискванията за представителност на национално равнище на синдикалните и работодателските организации. Специално по отношение на
работодателските организации изискванията са завишени значително
(така например броят на работниците и служителите, наети по трудов
договор в предприятията, членове на организацията, е завишен от
15 000, съответно 30 000 – на 100 000 работници и служители), като e
създадено и ново изискване (работодателската организация не трябва
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да извършва дейности, изрично възложени само на нея със закон или
друг нормативен акт, за да може да получи качеството на представителна организация на работодателите на национално равнище). Какви да бъдат изискванията за представителност, е преди всичко въпрос
на управленска целесъобразност (въпреки че Конституционният съд
обяви някои от тези разпоредби за противоречащи на Конституцията
– Решение № 7 от 2012 г.). И все пак законодателят е длъжен да обоснове тази промяна с аргументи от обективен характер. Във внесения
от Министерския съвет законопроект е посочено единствено, че целта
е прецизиране на разпоредбите с оглед доближаване на критериите
между работодателски и синдикални организации. Така критиката, че
промяната не е принципна, а цели елиминирането на конкретна работодателска организация от участие в социалния диалог на национално
равнище, трудно може да бъде оборена. Впоследствие тези разпоредби бяха обявени за противоконституционни. Впрочем, аргументите на
Конституционния съд, че тъй като промените в изискванията за представителност на национално равнище на работодателските организации са „качествени и съдържателни” и поради това „не са разумни и
допустими от Конституцията”, звучат общо и недостатъчно убедително.
2.3. Закони и права
2.3.1. Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество (ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г.) въвежда института на т.нар.
гражданска конфискация – отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, като отделно и независимо производство
от наказателното преследване и съответно необусловено от наличието
на осъдителна присъда. Този закон отменя Закона за отнемане в полза
на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ДВ, бр.
19 от 2005 г.), който по принцип обвързваше производството по конфискация с образувано наказателно производство и наличие на влязла
в сила присъда.
Дискусията преди приемането на новия закон продължи месеци наред. Внесеният през май 2011 г. правителствен законопроект беше
отхвърлен още на първо четене в Народното събрание с мотива, че
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има сериозни правно-технически несъвършенства, а всъщност, както
беше изтъкнато при предходно изследване2, поради несподеляне на
неговата философия. Законопроектът предвиждаше една доста облекчена процедура за отнемане на имуществото, без наличието на гаранции за правата на гражданите, което се оказа достатъчно основание не
само за опозицията, но и за управляващото мнозинство да го отхвърли.
Основните аргументи на подкрепящите този инструмент са свързани с
необходимостта от уреждане на по-ефективен механизъм за противодействие на организираната престъпност и корупцията. Допълнително,
коректно или не, се търсят основания в редовните доклади на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Противниците на гражданската конфискация
изтъкват липсата на достатъчно гаранции за правата на гражданите и
възможността законът да се използва за политическа и икономическа
разправа.
Приетият през май 2012 г. Закон за отнемане в полза на държавата
на незаконно придобито имущество претърпя някои промени спрямо
внесения през май 2011 г. и впоследствие отхвърлен законопроект.
Независимо от претенцията, че с тези промени се създават достатъчно
гаранции за правата на гражданите, приетият закон повдига няколко
големи въпроса, поради което продължава да бъде спорен. На първо
място, това е твърде широкият обхват на закона – той напуска полето на неправомерно придобитото имущество, като въвежда презумпция, че всяко имущество, „за придобиването на което не е установен
законен източник“, е незаконно. На второ място, този закон, който е
репресивен по своята същност, на практика има неограничено обратно действие, независимо от предвидената 15-годишна погасителна
давност за производства по закона. Така например, за да докаже законния характер на средствата, с които е придобито едно имущество,
може да е необходимо да бъдат представени документи, някои от които, издадени 20-30 или повече години преди придобиването на имуществото. Следователно, законът с обратна сила създава задължение
за съхраняване на документи в значително по-дълги срокове дори от
тези, уредени за държавните органи. Предвиденото в закона „значи1

Брой 3 на Юридически барометър, т. 1.22, стр. 22.

33

телно несъответствие“ между имуществото и доходите (250 000 лв.)
също не е достатъчна гаранция, че законът ще се прилага само спрямо
лица, чийто доходи са от незаконна дейност. Като се има предвид все
още значителния дял на сивия сектор у нас и невъзможността, част
от гражданите да докажат пълния размер на трудовите си доходи, на
практика под ударите на закона биха могли да попаднат и лица, които
не извършват незаконна дейност. Това би било в противоречие със
замисъла на закона да бъде допълнително средство в борбата срещу
организираната престъпност и корупцията.
Изложеното дава основание да бъде направен изводът, че Законът за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
противоречи на основни принципи на правото като правната сигурност, изискването за предвидимост на правния ред, зачитането на основните права на човека.
Основателно се поставя и въпросът дали българският закон не противоречи на правото на Европейския съюз в тази област – Рамково решение 2005/212/ПВР (в процес на приемане е директива в тази област).
Европейското законодателство урежда „разширена конфискация“, но
я допуска само спрямо лице, което вече е осъдено с вляза в сила присъда и то за определен кръг по-тежки престъпления, и спрямо имущество, което е значително по-вероятно да е придобито от друга сходна
престъпна дейност. По принцип правото на Европейския съюз задава
минималните стандарти, които следва да бъдат спазвани от държавите
членки. Те могат да въведат по-тежък режим, стига това да не води до
нарушаване на основните принципи на Съюза, в това число на основните права на гражданите.
Законът повдига и редица конкретни въпроси, свързани с неговата конституционосъобразност (някои от които са предмет на висящата пред
Конституционния съд процедура за обявяване на неговата противоконституционност). Такива например са: дали гражданската конфискация
може да бъде въведена, без промяна в Конституцията (която предвижда
възможните изключения от принципа за неприкосновеност на частната
собственост); облекчената процедура за налагане на обезпечения, която поставя комисията в привилегировано положение; разминаването
между сроковете на погасителната давност за производствата по закона
(15 години) и на общата придобивна давност (10 години); съдържащите
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се в закона възможности за засягане на правата на трети лица; неяснотите, свързани с допълнителното основание за образуване на производство по закона – влязъл в сила акт за административно нарушение;
възможността граждани да сезират комисията и т.н.
Извън проблемите, свързани със засягане на правата на гражданите,
Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество дава основание за коментар в още една посока. На практика той се опитва да намери решение на проблемите на наказателното
производство. Целта на закона, формулирана в чл. 3, е „да се защитят
интересите на обществото и да се възстанови чувството на справедливост у гражданите“. Така самият законодател като че ли признава,
че накърненото чувство за справедливост е резултат преди всичко от
неефективния наказателен процес и от недоверието към правораздавателните институции. В предходно изследване беше направен кратък
анализ на проблемите на наказателното правораздаване, като се изтъкна, че те имат системен характер. Опитът „на парче”, с допълнителни, заместващи средства да се въздейства върху системата, няма как
да даде очакваните резултати. Този опит показва безсилието на държавата и отказът й на практика да погледне задълбочено на проблемите и
да прояви необходимата воля за тяхното преодоляване.
2.4. Други проблеми на законодателната дейност
2.4.1. Неизпълнението на закона като основание за неговата промяна
Законът за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
(ДВ, бр. 25 от 27.03.2012 г.) отново дава пример за това как основание за промяна на закона е неизпълнението на законова разпоредба
в първоначално предвиден срок. Става дума за възможността на електронната страница на агенцията да се дават указания за отстраняване
на нередовности при подаване на документи за вписване, заличаване
или обявяване. Тази възможност е уредена с промените в Закона за
търговския регистър от април 2011 г., като е предвидено тя да влезе в
сила от 1 януари 2012 г. През март 2012 г. (три месеца, след като разпоредбата е била в сила) законодателят констатира, че практическото
приложение на разпоредбата е невъзможно поради „липса на изградена функционалност в информационната система на търговския регистър” и предвижда тя да започне да действа (отново) от 1 юни 2012 г.
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Законът за търговския регистър е един от законите, който най-често е
обект на критика в рамките на изследването. Той не само че е лидер
по брой изменения преди влизането му в сила, но е и пример за една
все по-често наблюдаваната практика – осъществяване на поредица
от изменения, целящи единствено отлагане на влизането в сила на
вече направени промени, поради тяхната недостатъчна обмисленост
и подготвеност. Шест години след въвеждането на административния
ред за търговска регистрация в България е достатъчно време, за да е
ясна концепцията на законодателя.
2.4.2. Непоследователност на законодателя
Последните изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г.) отново показват липсата на ясна
концепция и по-дългосрочна визия в законодателната дейност. Основната част от измененията са свързани с т. нар. специални обществени поръчки (в областта на отбраната и сигурността) и съобразяването
на закона с европейското законодателство в тази област (Директива
2009/81/ЕО). Наред с това, някак между другото се правят изменения
в разпоредби, които са създадени или изменени с предходния закон за
изменение и допълнение, приет в края на ноември 2011 г. (едва 5 месеца по-рано). Такива примери са разпоредбата на чл. 8а (уреждаща
възможността за провеждане на процедури от централен орган за обществени поръчки), разпоредбата на чл. 14 (уреждаща минималните
праговете за провеждане на процедури по закона) и др. Липсва ясен
отговор на въпроса какво налага промени само няколко месеца покъсно и защо те не са съобразени при предходното изменение.
2.4.2. Непрецизна законодателна техника
Не са редки случаите, в които законодателят с преходни и заключителни разпоредби на един закон предвижда съществени изменения и
допълнения в друг закон, които не са пряко свързани с премета на
основния. Пример за такава практика е Законът за публично-частното
партньорство, с преходните и заключителните разпоредби на който са
извършени съществени и доста спорни промени в Закона за концесиите. Става дума за уредената възможност при „непредвидени обстоятелства“ да се променя концесионният договор, като общата стойност
на допълнителното строителство или услуги може да е до 50 на сто от
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стойността на първоначално сключения договор. Доколкото не става
дума за промени, които произтичат по необходимост от Закона за публично-частното партньорство, или за промени, които са с технически
характер (свързани с правно-техническо прецизиране на разпоредби)
и не предполагат противоречия, този законодателен подход би следвало да бъде избягван. Той крие риска законодателят да не отдели необходимото внимание на иначе важни промени, а често и оставя впечатлението, че именно това е търсеният ефект.
Впрочем, Законът за публично-частното партньорство повдига редица
въпроси, свързани с предмета и приложното му поле, процедурата за
избор на частния партньор, предвидените съгласувателните режими и
др. Част от проблемите са отстранени между първо и второ четене на
законопроекта, но все още има някои неясноти, на които преди всичко
практиката по приложение на Закона ще даде отговор. Тези неясноти
оставят и съмнението, че Законът за публично-частното партньорство,
както и извършените с него промени в Закона за концесиите, са приети в полза на определени лица и организации – такива критики са
отправени и по време на обсъжданията по Закона.
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iii. конституционен контрол.
вето на президента
3.1. Конституционен контрол

В

периода януари – юни 2012 г. Конституционният съд е постановил
общо 7 решения (табл. 7), което е почти два пъти повече спрямо периода юли – декември 2011 г., когато са постановени 4 решения. И през този 6-месечен период, както и през предходния, няма
постановени определения за прекратяване на конституционни дела, т.е.
Конституционният съд е счел за допустими и се е произнесъл по същество по всички искания, които е разгледал. Броят на образуваните дела
е 6, което е известно намаление спрямо предходните периоди.

Таблица 7

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
Брой решения
Уважени
искания

Отхвърлени

Брой определения
Средна
Особени мнения и
за прекратяване
продължителност
становища
(недопустими
на делата (дни)
(по решения)
искания)

Общо

Образувани
дела

януари - юни
2012
2011

6

7

5

2

0

15

122

16

12

9

3

2

34

126

2010

22

15

7

6

7

24

140

2009

19

11

7

3

0

41

73

Година

2008

5

6

4

2

0

12

74

2007

10

10

3

5

3

10

78

2006

12

9

3

6

2

23

109

2005

11

9

2

5

1

16

118

Източник: www.constcourt.bg
*В общия брой решения се включват всички решения на КС за съответния период, но не всички се отчитат при „уважени/отхвърлени искания”. В тях не се включват тълкувателните решения и решенията по спорове за компетентност.
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Пет от постановените през първата половина на 2012 г. решения съдържат уважаване на исканията, а с 2 исканията са отхвърлени. Отново се потвърждава тенденцията за повишаване на броя на уважените
искания през последните пет години, за последните две години е над
70 % спрямо общия брой на постановените решения.
Броят на особените мнения и становища по постановените решения
остава относително висок – 15 по 7 решения или по повече от 2 особени мнения и становища на решение (табл. 7). Този брой е по-нисък
спрямо предходния 6-месечен период, когато са изразени 19 особени
мнения и становища по 4 решения или по близо 5 особени мнения
и становища на решение, но е съотносим със средния брой особени
мнения и становища на решение през последните две години.
Данните за средната продължителност на разглеждане на делата през
изследвания период са напълно съпоставими с тези за 2011 г. – 122
дни за първата половина на 2012 г. и 126 дни за 2011 г. (табл. 7).
Макар и да е налице известно намаление спрямо 2010 г. (140 дни),
сравнено с 2007, 2008 и 2009 г. (75 дни) средната продължителност
на разглеждане на делата остава относително висока.
От постановените през първото шестмесечие на 2012 г. 5 решения,
съдържащи уважаване на исканията, 4 имат отношение към правата
на гражданите. Това са решенията, с които са обявени за противоконституционни разпоредби от:
Закона за движението по пътищата – относно предвидената необжалваемост на наказателни постановления и електронни фишове, с които
е наложена глоба до 50 лева;
Закона за управление на отпадъците (отм.) – относно ограниченията
спрямо дейностите по съхраняване, третиране и търговия с метални
отпадъци;
Закона за местните данъци и такси – относно минималния размер на
туристическия данък;
Кодекса на труда – относно завишените изисквания за представителност на национално ниво на работодателските организации, както
и предвидената административнонаказателна отговорност за работниците/служителите, полагащи труд без сключен трудов договор.
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Както през предходните периоди, така и през настоящия период найактивно са упражнявали правото си да сезират Конституционния съд
народните представители, които са отправили общо 4 от исканията, по
които съдът е постановил решение (табл. 8). Повишена активност през
периода се наблюдава и при омбудсмана, който е отправил 2 искания.
През изследвания 6-месечен период ВАС е отправил едно конституционно искане. Главният прокурор и президентът остават пасивни.

Таблица 8

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН

У
4

0

0
1

януари
- юни
2012

0

4

2011

0

9

3

6

0

2010

1

8

3

5

3

2009

0

6

3

3

0

2008

0

1

1

2007

0

6

2006

0

3

3

2005

0

4

3

Общо

1

18

1

1

41

2

2

2

Н

О

2

1
2

У

1

1

Н

2
1

О

У

1

1

1

1

2

1

1

1

1
3

2

1

Н

О

У

1
1

1

1

5

4

2

2

0

2

2

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

2

1

0

1

0

5

1

0

2

17

4

11

4
2

1

2

2
2

3

6

13

3

5

1

5

9

Н

1

2

3

О

У

0

1

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

1

0

2

О

0

0

2

Н

Други

Общо

О

ВКС/ВАС

Общо

Н

Омбудсман

Общо

У

Главен прокурор

Общо

О

Президент

Общо

Н

Народни
представители
Общо

Министерски
съвет
Общо

Година

1

0

1

0

3

7

1
1

5

2

3.2. Вето на президента
В периода януари – юни 2012 г. президентът е упражнил два пъти правото си на вето – по Закона за изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт и по Закона за изменение и допълнение на Закона
за горите.
Общото в двата случая е, че ветото е упражнено след силен обществен
натиск и предварително заявена готовност от страна на управляващото мнозинство за ревизиране на позициите, отразени в законите, приети броени дни по-рано. Това обяснява и последвалата подкрепа на
президентското вето и по двата закона.
Ветото на президента по Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт засяга предвидената привилегия в кариерното
израстване на изборните членове на Висшия съдебен съвет след прекратяване на техния мандат. По Закона за изменение и допълнение на
Закона за горите ветото е наложно върху целия закон. И в двата случая
като основание за налагане на ветото се изтъква несъответствие с конституционни принципи, но докато по Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт се твърди противоречие с конкретен
текст от Конституцията, а именно принципа за разделение на властите,
то по отношение на Закона за изменение и допълнение на Закона за
горите съображението за евентуално противоречие с конституционната уредба е твърде общо. На практика основанието за връщане за
ново обсъждане на Закона за изменение на допълнение на Закона за
горите е „дефицитът на диалог”, при който той е приет.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Данните за първото шестмесечие на 2012 г. потвърждават наблюдението, че
през последните години Конституционният съд се произнася с над 10 решения годишно. Това само по себе си показва, че Конституционният съд е заел своето стабилно място в политико-правния процес и със своята дейност задава определени
посоки на развитие на правния ред. Натрупаната значителна практика на Съда по
редица въпроси следва да служи като важен ориентир в законотворческата дейност. Това не само гарантира в значителна степен конституционносъобразността
на приеманите закони, но и е проява на политическа култура, основана на зачитане на институциите и правилата.
2. Отново се потвърждава съществената роля на Конституционния съд по отношение на защитата на правата и свободите на гражданите. Вече пет последователни
6-месечни периода броят на решенията на Съда, имащи отношение към въпроса
за правата на гражданите, е над 70 % спрямо общия брой постановени решения.
Това затвърждава ролята на Съда като бранител на конституционните права и свободи и поставя въпроса за нейното допълнително развитие.
3. Положително следва да бъде оценена проявената активност от страна на органите, оправомощени да сезират Конституционния съд, извън народните представители. Тези органи не са преки участници в политическия процес и поради това техните
искания имат по-широка и легитимна основа.
4. Проявената от президента активност по отношение на упражняване на конституционното му правомощие за налагане на вето върху законите следва да бъде
оценена положително, като се има предвид, че новоизбраният президентът встъпи
в длъжност в началото на 2012 г. Критика заслужават публично изразените (преди
налагане на ветото по двата закона), позиции на имащите отношение към законодателния процес, приканващи президента да наложи вето и деклариращи готовност за
неговата подкрепа. Ветото на президента не е способ за своеобразно „трето четене“
на законите, което законодателят използва, за да отстрани несъвършенствата във
вече приетите закони. Разбира се, другата крайност, при която институциите самоцелно се противопоставят една на друга, също не е за предпочитане. Проявяването
на по-голяма отговорност в законотворчеството и по-голямо уважение към ролята на
президента е белег на зрялост на обществото и добра институционална култура.
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Iv. Подзаконови нормативни
актове и контрол върху тях

П

рез първото шестмесечие на 2012 г. са приети/издадени 372
подзаконови нормативни акта, което е с 56 по-малко спрямо
предходния 6-месечен период (табл. 9). Настоящият период е
първият, през който е отчетено по-съществено намаление в това отношение. Обичайният темп на нормотворческата дейност на Министерския съвет и на министрите, установен при предходните изследвания,
е около 400 акта за шестмесечие.
При Министерския съвет и някои от най-активните през предходните
периоди министри се наблюдава известно намаление в броя на приетите/издадените подзаконови нормативни актове, както следва: за
Министерския съвет – 201 акта през предходния 6-месечен период и
127 акта през настоящия; за министъра на земеделието и храните – 46
акта пред предходния 6-месечен период и 37 акта през настоящия, за
министъра на здравеопазването – 35 акта през предходния 6-месечен
период и 21 акта през настоящия.
В същото време при други министри е налице съществено увеличение.
Такъв пример е министърът на образованието, младежта и науката,
който е издал 13 подзаконови нормативни акта в периода юли – декември 2011 г., докато през изследвания период този брой е 70 или с
над 80 % повече. Следва да се има предвид, че голяма част от актовете
са наредби, уреждащи държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия. Повишена активност в нормотворческо отношение се наблюдава и при министъра на финансите,
който е издал 17 акта през периода, докато през предходния период
този брой възлиза на 10.
Най-голям брой подзаконови нормативни актове са обнародвани през
месец февруари – 98 акта, а най-нисък е броят на актовете, приети
през месец май – 36.
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Таблица 9

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (януари - юни 2012 г.)
Мин.
Други Общо
УСЕС

МС МВР МФ МРРБ МТСП МО МВнР МП МОМН МЗ

МК МОСВ МЗХ МТИТС МИЕТ МФВС

Януари

14

3

9

2

1

0

0

0

8

7

2

2

4

1

2

0

0

2

57

Февруари

25

3

3

2

1

0

0

0

34

4

3

2

8

3

1

1

0

8

98

Март

27

1

0

0

0

1

0

1

27

2

0

2

10

2

0

0

0

3

76

Април

16

2

3

1

1

0

0

1

1

1

3

4

8

3

2

0

0

6

52

Май

15

1

0

4

1

1

0

2

0

1

2

0

5

2

1

0

0

1

36

Юни

30

0

2

1

1

3

1

0

0

6

0

0

2

2

0

1

0

4

53

10

5

5

1

4

70

21

10

10

37

13

6

2

0

24

372

8

3

16

0

3

13

35

6

7

46

15

5

1

0

30
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Общо
януари 127 10 17
юни 2012 г.
Общо
юли 201 19 10
декември
2011 г.
Източник: Държавен вестник

Данните за разпределението на приетите през периода подзаконови
актове в категориите изменителни и нови (табл. 10) показват, че от
общо 372 акта, приети през първата половина на 2012 г., 109 или
30 % са нови актове, т. е. актове, уреждащи за първи път дадена материя (незаместващи съществуващ акт). Това означава, че всеки трети
подзаконов акт е изцяло нов, т.е. създава правна регламентация, несъществувала до този момент. Налице е увеличение спрямо предходния
6-месечен период, когато новите актове са били 20 % от общия брой
на приетите актове или всеки пети акт е бил изцяло нов. Останалите
263 акта, приети през изследвания период, или 70 % са изменителни,
т.е. актове, променящи съществуваща до момента уредба (изменящи
или заместващи съществуващ акт в зависимост от броя и естеството
на измененията).
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Таблица 10

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (ЯНУАРИ - ЮНИ 2012 Г.)
Общо
Изменителни С акт за
(изменяши изм. и доп.
съществуваща
С нов акт
уредба)
Нови
(създаващи
за първи път
уредба)

С нов акт

Януари Февруари

Март

Април

Май

Юни

203

33

43

42

43

16

26

60

12

22

5

1

8

12

109

12

33

29

8

12

15

Източник: Държавен вестник

През изследвания 6-месечен период се наблюдава увеличение на
броя на подзаконовите актове, които Върховният административен съд
е отменил/обявил за нищожни (табл. 11). Този брой е 6 и е по-голям от
броя на незаконосъобразните актове за цялата 2011 г. (5). През настоящия период са подадени два пъти по-голям брой жалби от страна на
заинтересовани граждани и организации (26) в сравнение с периода
юли – декември 2011 г., когато този брой е 13.

Таблица 11

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ОРГАН НА ИЗДАВАНЕ
Година
януари - юни 2012

Общо

на МС

на министри

на други органи

6

1

4

1

2011

5

1

4

0

2010

7

1

4

2

2009

10

4

1

5

2008

9

6

1,5

1,5

2007

3

0

2

1

Общо

40

13

16,5

10,5

Източник: Държавен вестник
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По-сериозен интерес представляват данните, свързани с материята, до
която се отнасят актовете, обявени за незаконосъобразни (фиг. 4). Два
от отменените актове са в областта на здравеопазването. По един акт
е отменен в областите правосъдие и вътрешните работи, трудово право
и обществено осигуряване, земеделие и ветеринарномедицинска дейност и категорията други актове. Така през последните години водещо
място по брой отменени подзаконови нормативни актове заема областта правосъдие и вътрешни работи – общо 10 за 5 години.

Фигура 4

Незаконосъобразни нормативни актове по материя
(2007-2012)

Правосъдие и вътрешни работи

10

Трудово право и обществено осигуряване

9

Здравеопазване

9
6

Други
Териториално устройство, етажна собственост

3

Земеделие, ветеринарномедицинска дейност

3

Източник: Държавен вестник
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По-важни изводи и препоръки:
1. Отчетеното през изследвания 6-месечен период намаление на общия брой подзаконови нормативни актове спрямо предходни периоди не би могло да се оцени
положително, като се има предвид значителното увеличаване на броя на новите
подзаконови нормативни актове. Това са актове, създаващи изцяло нова уредба,
несъществувала преди тяхното приемане, а това създава трудности за адресатите
в процеса на правоприлагането и е предпоставка за свръхрегулация на обществените отношения.
2. Тревога буди и нарастването на броя на незаконосъобразните подзаконови нормативни актове. Действително този брой е функция от сезиране от страна на заинтересовани граждани и организации. Като се има предвид обаче, че в големия
брой случаи пред Върховния административен съд се атакуват относително нови
актове, може да се направи извод за повишаване на броя на приетите незаконосъобразни актове през изследвания период.
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v. тълкувателни актове
на върховните съдилища

П

рез периода януари – юни 2012 г. върховните съдилища са постановили общо 10 тълкувателни решения (табл. 12), от които 8
са на Върховния касационен съд (ВКС) и 2 на Върховния административен съд (ВАС). Този брой е по-голям спрямо второто шестмесечие на 2011 г., когато са приети общо 6 тълкувателни акта. Увеличението се дължи на по-голямата активност на ВКС, докато при ВАС
данните за настоящия и предходния 6-месечен период съвпадат – по 2
тълкувателни решения.

Таблица 12

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

януари юни 2012

ВКС

6

4

2

0

8

10

7

8

ВАС

0

1

6

7

4

7

5

2

Общо

6

5

8

7

12

17

12

10

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

Данните показват, че макар през последните три години тълкувателната дейност на върховните съдилища да показва известни колебания,
вече е на път да се открои по-стабилна възходяща тенденция в това
отношение.
Както и през предходната година, така и в рамките на изследвания
период, органите, които неизменно упражняват правомощието си да
искат постановяване на тълкувателен акт, са председателите на върховните съдилища и главният прокурор (табл. 13). Положително следва
да бъде оценена високата активност на председателя на ВКС, който е
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отправил 7 искания за постановяване на тълкувателни решения. Председателят на ВАС и главният прокурор са отправили по едно искане.
Омбудсманът също е проявил активност и е отправил едно искане за
постановяване на тълкувателно решение. И през този 6-месечен период, както и през предходния, пасивни остават председателят на Висшия адвокатски съвет и министърът на правосъдието. Така вече три
последователни 6-месечни периода тези субекти нямат отправено нито
едно искане за постановяване на тълкувателен акт.
Таблица 13

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛАЩА ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

януари юни 2012

Общо

Председател
на ВКС

5

4

0

0

3

5

5

7

29

Председател
на ВАС

0

1

5

4

3

2

2

1

18

Главен
прокурор

0

0

1,5

3

4

5

4

1

18,5

Министър на
правосъдието

1

0

1,5

0

1

2

0

0

5,5

Председател
на ВАдв.С

0

0

0

0

1

2

0

0

3

Омбудсман

0

0

0

0

0

1

0

1

2

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

В тематично отношение въпросите, по които са постановени тълкувателни решения, са свързани с приложението на разпоредби от следните нормативни актове:
Закона за собствеността – относно упражняването на правото на
строеж;
Гражданския процесуален кодекс – относно действителността на съдебно решение, (не)подписано от съдия, избран за съдия в друг съд;
Закона за марките и географските означения – относно съдържанието на правото на търговска марка;
Кодекса на труда – във връзка с надлежния ответник по исковете за
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незаконно уволнение, предявени от работник/служител, чийто трудов
договор е сключен с по-горестоящия спрямо работодателя орган, както
и във връзка с възможността за съдебен контрол по отношение на преценката на работодателя за наличието на по-висока квалификация при
упражняване на правото на подбор;
Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и Кодекса
за застраховането – относно възможността за предявяване на пряк
иск от увредения срещу застрахователя по застраховка „Гражданска
отговорност” при уважен иск за непозволено увреждане срещу делинквента;
Закона за задълженията и договорите – относно съдържанието на понятието „периодични плащания”, както и относно възможността за разваляне на договора за издръжка и гледане, когато недвижимият имот
е прехвърлен на две лица, а задължението за издръжка и гледане се
изпълнява само от единия длъжник;
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – относно реда за установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски, за които
актовете за прихващане или възстановяване са издадени преди допълнението на кодекса;
Закона за държавния служител – във връзка с възможността за отмяна на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение при
неспазване на утвърдената от органа по назначаването процедура за
подбор.
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По-важни изводи и препоръки:
1. По отношение на броя на тълкувателните решения, постановени от Върховния
касационен съд, се очертава трайна възходяща тенденция. Очевидно предприетите
мерки от законодателен и организационен характер (реформата на касационното
обжалване; създаването на помощно звено, което да проучва и анализира случаите на противоречива съдебна практика) дават резултат. Такъв извод все още не
би могъл да бъде направен относно тълкувателната дейност на Върховния административен съд. Би могло да се препоръча в бъдеще той да засили своята тълкувателната дейност.
2. Заслужава подкрепа засилената активност на председателя на Върховния касационен съд и на омбудсмана по отношение на сезирането за постановяване на
тълкувателни актове.
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vі. хармонизация
на българското право
с правото на ЕС

П

рез настоящия период българският законодател е транспонирал
на ниво закон 10 директиви (табл. 14) или с 2 по-малко от предходния изследван период и наполовина по-малко от периода януари
– юни 2011 г. (20). Тези 10 директиви са транспонирани със 7 от приетите през периода закони. Заедно със законите, които уреждат прилагането във вътрешното право на регламенти и други актове с директен ефект,
общият брой на хармонизационните закони е 11. Прави впечатление,
че с всеки изминал 6-месечен период броят на директивите и броят на
законите, които ги транспонират, намаляват. Тази постоянна тенденция
е лесно обяснима с факта, че 5 години след членството ни в Европейския
съюз (ЕС) българското законодателство до голяма степен вече е приведено в съответствие с актовете на ЕС и първоначалният интензивен етап
от процеса на хармонизация е приключил. Оттук нататък динамиката на
изменение на българското законодателство в резултат на ангажиментите ни като държава член все повече ще зависи от темповете на приемане и изменение на европейското законодателство.

Таблица 14

ХАРМОНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРАВЕН РЕД С ПРАВОТО НА ЕС
Период
януари - юни
2012 г.
юли - декември
2011 г.
януари - юни
2011 г.

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

Бр.
прекратени
процедури

10

7

16

10

2

21

12

7

20

3

0

14

20

13

21

4

0

17

Източник: Сиела; www.ec.europa.eu/legislation/
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Бр. дела
пред СЕС

През разглеждания период срещу България са открити 16 нови процедури за нарушение на Общностното право или с 4 по-малко от периода
юли – декември 2011 г. и с 5 по-малко от периода януари – юни 2011 г.
Прави впечатление обаче, че в сравнение с предходните два периода
повече от два пъти се е увеличил броят на мотивираните становища –
10 през разглеждания период, съответно 3 през юли – декември 2011
г. и 4 през януари – юни 2011 г. Този брой е еднакъв с броя на мотивираните становища през цялата 2010 г.
И през настоящия период Европейската комисия (ЕК) е сезирала Съда
на Европейския съюз (СЕС), като за разлика от периода юли – декември 2011 г. не една, а две процедури за нарушение са отнесени за
разглеждане в съдебна фаза поради невъзможност спорът да бъде разрешен с механизмите на административната процедура в рамките на
ЕК. Макар че България все още е сред малкото страни без осъдително
решение по дело за нарушение на правото на ЕС, през разглеждания
период СЕС е образувал две дела срещу България (за сравнение през
2010 и 2011 г. няма нито едно дело), които предстои да бъдат разгледани от съда и чиито изход ще бъде проследен в следващите изследвания
(табл. 15). Първото дело (C-198/12) e за нарушение на задължението
за предоставяне на максимален капацитет, а именно услуги за виртуален пренос на газ в полза на всички участници на пазара (Регламент
(ЕО) 715/2009). А второто – за неизпълнение на задължение по Директива 2001/14/ЕО – свързано със системата за таксуване на достъпа
до железопътната инфраструктура, която не е основана на разходите,
произтекли директно от извършването на влакова услуга.
Данните все още не дават основание да се правят категорични отрицателни изводи или да се търси тенденция, тъй като подобна е картината
и при повечето от останалите изследвани държави. Освен това прави
впечатление, че в първата половина на годината е налице увеличение
в стойностите по отделните показатели спрямо второто полугодие. В
този смисъл, ако се запази тази тенденция, би могло да се очаква известно намаление при данните за втората половина на 2012 г., които
ще бъдат анализирани в следващото изследване.
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Таблица 15

ПРОИЗВОДСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС
Официални
уведомителни писма

Мотивирани
становища

Решения на ЕК за
сезиране на СЕС

Образувани дела
пред СЕС

Решения на СЕС по
дела за нарушение

юли декември
2011 г.

януари юни
2011 г.

юли декември
2011 г.

януари юни
2011 г.

юли декември
2011 г.

януари юни
2011 г.

юли декември
2011 г.

януари юни
2011 г.

юли декември
2011 г.

януари юни
2011 г.

20

16

3

10

1

2

0

2

0

0

Румъния

26

16

4

7

1

0

0

0

0

0

Чехия

25

11

7

4

0

0

1

0

0

0

България

Унгария

24

21

6

9

0

2

0

1

1

0

Германия

23

11

10

6

5

5

0

4

2

1

Франция

29

14

10

7

1

4

3

5

1

2

Австрия

27

14

5

10

0

0

2

0

2

1

Нидерландия

20

8

12

7

3

2

1

0

0

4

Италия

46

34

15

14

5

2

2

0

5

1

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

През разглеждания период България е отправила 10 преюдициални запитвания до СЕС (фиг. 5) или с 3 повече спрямо преюдициалните запитвания,
отправени през предходния период (юли – декември 2011 г.), и с 2 по-малко от броя им през периода януари – юни 2011 г. Като цяло обаче българските правораздавателни институции са по-активни при упражняване на
правото си да сезират СЕС с искания за тълкуване на законодателството
на ЕС в сравнение с институциите на други от по-новите членове на ЕС. Запазва се тенденцията преюдициалните запитвания да се концентрират в
няколко основни субекта – ВАС (2), Административен съд – София-град (3),
Административен съд – Варна (4) и Административен съд – Пловдив (1).
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Фигура 5

Преюдициални запитвания (януари - юни 2012 г.)
Преюдициални запитвания
Италия

Решения по преюдициални запитвания
36

11
19
18

Германия
Нидерлания
България
Румъния

10

4
6

1

Австрия

5
5

Франция

5

Унгария
Чехия

15

6

5

2
1

7

3

Източник: Официален вестник на ЕС

През разглеждания период СЕС е постановил 4 решения по преюдициални
запитвания от България – 3 по искане на Административен съд – Варна и 1
по искане на Административен съд – София-град. Този брой е съизмерим с
броя през предходните два 6-месечни периода (съответно по 3 решения).
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По-важни изводи и препоръки:
1. Потвърждава се тенденцията за постепенно намаляване на броя на директивите, които се транспонират в българското право на ниво закон, а оттук и изводът, че
членството в ЕС вече не може да се използва за оправдание на сериозната динамика на изменение на българското законодателство.
2. Налице е известно влошаване на данните за България по отношение на развитието на процедурите за нарушение на правото на ЕС. От една страна, в хода на
ефективното членство на страната ни в ЕС българският правен ред все повече влиза във взаимодействие с европейския правен ред и спорове относно спазването
на нормите от по-висок порядък са неизбежни. Това се потвърждава от данните
за по-старите членки на Съюза. Наред с това, българските институции придобиват
по-голямо самочувствие да оспорват становищата на ЕК дори пред СЕС. Това, разбира се, не означава, че към процедурите за нарушение на правото на ЕС трябва
да се подхожда лекомислено, още повече, че осъждането за такова нарушение е
свързано и със сериозни глоби, които се плащат от бюджета на съответната държава – риск, който България не може да си позволи да поеме.
3. Високо следва да бъде оценена относително постоянната активност на българските правораздавателни институции по отношение на отправянето на преюдициални запитвания до СЕС. Все пак обаче би могло да се препоръча от това си право
да се възползват повече съдилища, тъй като едва ли всички дела, при които възникват подобни въпроси, са концентрирани в две административни съдилища и ВАС.
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vii. състояние
на основните права
в практиката на ЕСПЧ

П

рез първото шестмесечие на 2012 г. Европейският съд по правата
на човека (ЕСПЧ) е постановил 29 решения по същество по дела
срещу България или с 8 решения повече в сравнение с предходния 6-месечен период (табл. 17). Като цяло обаче се запазва положителната тенденция, отчетена в предходното изследване, за намаление на
броя на осъдителните решения срещу България – за първото полугодие
на 2011 г. броят на решенията срещу България е почти двойно повече
(41). Подобно е положението и при някои от останалите изследвани държави (Унгария, Германия и Испания). Единствено при Румъния, за която
през предходния период за първи път беше установено съществено намаление (почти 50 % спрямо 2010 г.), отново е налице значително увеличение – 45 решения спрямо 29 през периода юли – декември 2011 г.

Таблица 17

ЕСПЧ – РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО
Година
януари - юни
2012
2011

БЪЛГАРИЯ

РУМЪНИЯ

ФИНЛАНДИЯ

УНГАРИЯ

ГЕРМАНИЯ

ИСПАНИЯ

29

45

3

8

16

5

62

68

7

33

41

12

2010

81

143

17

21

36

13

2009

63

168

29

30

21

17

2008

59

199

9

44

10

3

2007

53

93

26

24

12

5

2006

45

73

17

32

10

5

2005

23

33

13

17

16

0

Източник: www.echr.coe.int
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Както беше отбелязано в предходно изследване, през месец май 2011
г. ЕСПЧ постанови първите две пилотни решения срещу България, в
които той констатира наличието на системен проблем, свързан с бавното правораздаване (както през 2010 г., така и през 2011 г. данните
показват, че над 50 % от решенията срещу България са за нарушения
на чл. 6 и чл. 13 от Европейската конвенция за защита на правата на
човека и основните свободи, свързани с продължителността на процедурите и с правото на ефективни средства на защита). С тези решения
Съдът дава срок от 12 месеца от влизането им в сила, в който българската държава да предприеме мерки срещу бавното правораздаване и
да въведе компенсаторен механизъм за обезщетяване на пострадалите. В изпълнение на препоръките на ЕСПЧ през юли 2012 г. Народното
събрание прие изменения в Закона за съдебната власт, предвиждащи
административна процедура за разглеждане на заявления на граждани и юридически лица за случаи на бавно правораздаване (която се
развива пред Инспектората към Висшия съдебен съвет и приключва
с акт на министъра на правосъдието). Максималният размер на обезщетението, което би могло да се получи в резултат на тази процедура,
е 10 000 лв. Новите правила влизат в сила през октомври 2012 г. и тепърва предстои да се установи доколко са ефективни. Наред с това, Народното събрание се очаква да разгледа и внесения проект на Закон
за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата
и общините за вреди, който предвижда съдебна процедура при бавно
правораздаване.
Друг проблем, констатиран многократно в практиката на ЕСПЧ, е полицейското насилие и по-специално неефективното разследване на
случаите на полицейско насилие, а оттам и неадекватна защита на
потърпевшите. В този контекст извършените изменения в Закона за
Министерството на вътрешните работи не са достатъчни (т. 2.1.4. от
Анализа на някои по важни закони).
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По-важни изводи и препоръки:
Запазва се тенденцията за намаляване на броя на осъдителните решения на ЕСПЧ
срещу България, като би могло да се очаква намалението да продължи особено
с оглед на приетия национален механизъм за подаване на жалби срещу бавното
правораздаване.
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viii. законопроект
на фокус

Н

астоящият анализ отделя внимание на един важен законопроект, очакван от години. Това е проектът на Закон за предучилищното и училищното образование, внесен от Министерския съвет
в Народното събрание на 5 април 2012 г. и приет на първо четене на
7 юни 2012 г.
Необходимостта от нов закон, който да уреди обществените отношения в областта на училищното образование, е безспорна. Действащият Закон за народната просвета е приет през 1991 г. и за 21 години има 29 изменения и допълнения. Той в голяма степен е изпълнил
своето значение да уреди по нов начин обществените отношения в
образователната система след приемането на Конституцията от 1991
г., но не отговаря на новите предизвикателства пред образованието
през 21. век и на тенденциите в неговото развитието. Доказателство за
това е и фактът, че 26 от всички 29 промени са направени след 2000
г. Уредбата в Закона е пестелива, поради което той предвижда огромен брой подзаконови нормативни актове, включително правилник за
прилагане. Тези актове на свой ред са променяни много пъти, често
дописвайки Закона и попълвайки празнотите в него, като се избягва
по-тежката, но по-прозрачна процедура в Народното събрание. Поради
това нормативната уредба в образованието съдържа множество несъвършенства, които водят до противоречиво тълкуване и трудности при
правоприлагането.
Независимо от многократното отлагане във времето с различни аргументи (първото обещание, че законопроектът ще бъде готов в рамките
на няколко месеца, датира още от август 2010 г. – непосредствено след
встъпване в длъжност на настоящото правителство), заслужава подкрепа проявената воля за внасянето на този иначе тежък и предизвикващ
множество спорове Законопроект. Още повече, че това може да се
окаже един от малкото опити на този кабинет за по-сериозна реформа.
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Проблемите на образователната система са относително ясни. Въпреки сериозните стъпки, които са направени с въвеждането на външното
оценяване и държавните зрелостни изпити, на единните разходни стандарти и делегираните бюджети, все още има доста нерешени въпроси:
Практическото съществуване на две паралелни образователни системи – едната, която ражда олимпийски медалисти, и другата, в която
учениците трудно четат и разбират текста, се потвърждава всяка година.
Процентът на отпадащите от образователната система ученици остава висок, а действително социализираните и включени в образователната система деца и ученици, за които българският език не е майчин,
остават по-скоро отделни положителни примери.
Постоянно се правят промени за олекотяване на учебното съдържание и учебниците, но резултатите продължават да не впечатляват, а мотивацията на учениците става все по-слаба.
Подценяван проблем остава дисциплината в училище, без да се отчита пряката й връзка с постиженията на учениците.
Не съществуват форми на обществен контрол върху управлението и
развитието на училищата, както и механизми за по-голяма ангажираност на родителите.
Това са само част от въпросите, на които Законопроектът трябва да
предложи решение.
Проектът на Закон за предучилищното и училищното образование
съдържа деветнадесет глави и 351 члена. Не може да се отрече, че
екипът, изготвил проекта на закон, е извървял сериозен път от първоначалната идея за „рамков закон“ (тук няма нужда от излишна полемика
за смисъла на това понятие), т.е. съвсем кратък закон, който да уреди
само най-общо материята, като препрати за детайлната уредба към
подзаконови нормативни актове, до сериозния нормативен акт, който
е внесен в Народното събрание.
Наред с това, Законопроектът има още няколко положителни страни от
гледна точка на неговия обхват. Първо, той обединява материята на
Закона за народната просвета и на Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Второ, не предвижда правилник за прилагане. Не на последно място, Законопроектът
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прави опит да намали броя на подзаконовите актове, като предвижда
17 държавни образователни стандарта1 и още 10-ина други наредби,
което е значително подобрение на фона на близо 100-те акта в момента – такива, които действат, и такива, които са предвидени, но все
още не са приети. Не може обаче да се подмине фактът, че някои от
държавните образователни стандарти предполагат значителна по обем
уредба. Други са формулирани толкова общо, поради което обемът на
уредбата не е изначално ясен. Това дава известно основание да се
счита, че макар и формално с по-малко на брой актове, подзаконовата
уредба отново ще е значителна.
В съдържателно отношение Законопроектът също има няколко силни
страни. Той стъпва на модерното разбиране за целите на образованието, а именно ориентираност на системата към детето/ученика и
неговите интереси. Проектът утвърждава постигнатото в училищното
образование, като прави и няколко много важни нововъведения:
Въвеждане на новата образователна структура – основно образование след VII клас и разделяне на гимназиалната степен на два етапа;
Предвиждане на по-голяма автономия на училищата да разработват
и прилагат собствени училищни политики (по-широк кръг от въпроси
могат да бъдат уредени във вътрешни актове на училищно ниво);
Въвеждане на обществен контрол върху управлението на училището
под формата на обществени съвети;
Изрична уредба на правата и задълженията на родителите;
Въвеждане на задължителна атестация на учителите и на директорите,
в която участват и родители.
Остава въпросът дали декларирането на определени ценности и принципи в закона само по себе си е достатъчно без съответното им провеждане в цялата нормативна уредба, включително финансовото им
обезпечаване. Типичен пример в това отношение е декларативната
норма на чл. 3, според която образованието е национален приоритет.

1
Спорно е доколко основанията за съответните наредби, които се крият зад понятието „държавни образователни стандарти“, отговарят на изискванията на Закона за нормативните актове, поради което съществува
потенциалната възможност те да бъдат оспорени пред ВАС с такъв аргумент.
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Въпреки тези предимства, следва да бъдат споменати някои слабости
и рискове.
На първо място, търсенето на политическа подкрепа и постигането
на съгласие по текста се явява проблематично на две основания. От
една страна, Законопроектът беше внесен относително късно и в сложна политическа и икономическа обстановка. От друга страна, не е ясно
доколко е налице необходимата последователност и политическа воля
за неговото приемане. Това се потвърждава от темповете на разглеждането му на второ четене и от недотам безспорната му подкрепа от
мнозинството. Обсъждането на Законопроекта съвпада с последната
година от мандата на правителството, а приемането на такъв тежък
закон (законът засяга огромна група хора, а много въпроси са дискусионни и могат да генерират допълнително напрежение и реакция) в
предизборна година предполага тежка отговорност, която което и да
било правителството трудно би поело.
На второ място, налице е известно преувеличаване на значението на
нови, „модерни” педагогически практики за сметка на известно подценяване на усъвършенстването на традиционни подходи, свързани с
дисциплината в българското училище. Нещо повече, новата уредба е
толкова подробна, че на места законът звучи по-скоро като научна разработка по педагогическа тема, отколкото като нормативен акт (напр.
нормата на чл. 63, ал. 2, която гласи: „Педагогическата ситуация е основна форма на педагогическото взаимодействие.“).
За сметка на тези уредени с излишна детайлност въпроси други принципни положения са или загатнати, или са споменати само за да се
препрати към подзаконов акт. Като че ли вносителят се е колебал между желанието да постигне пълна уредба на обществените отношения и
страха да не надхвърли предварително определен максимален обем,
прикрит зад стремеж за законодателна икономия. Така например, от
по-сериозна уредба се нуждаят въпроси като кариерното развитие на
учителите, статутът и атестацията на директора, системата за диференцирано заплащане на труда и нейното обвързване с резултатите и др.
Някои от предложенията, включени в Законопроекта, могат да бъдат
оценени като спорни или недостатъчно смели. Такива например са:
предвидената възможност за държавно финансиране на частното об63

разоване, без поемане на насрещен ангажимент за осигуряване на
равен достъп, непредвиждането на мандатност на директорите и др.
В заключение, към този Законопроект могат да бъдат отправени редица
критики – някои от тях основателни, а други – свързани с повишената
чувствителност на обществото към темата. Трябва да се има предвид,
че този закон не може да предложи автоматично решение на всички
наболели проблеми в образованието, още повече, че част от тях са
проекция на състоянието на обществото. Той няма да реши проблема
с недобре написаните учебници и с изображенията върху тетрадките,
няма да сложи край на зазубрянето и да направи учениците по-грамотни и дисциплинирани, няма да повиши квалификацията и авторитета
на българския учител. Не е оправдано законът да се натоварва с подобни свръхочаквания. Но независимо от това, той е фундаментален
за системата, защото задава насоките на нейното развитие за години
напред. Ето защо опитът да се даде една нова модерна уредба на обществените отношения в областта на училищното образование трябва
да бъде подкрепен и насърчен.
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іх. тема на броя:
Управление на съдебната власт
I. Сравнителноправни и исторически аспекти на управлението на
съдебната власт
правлението на съдебната власт е класически проблем при конструирането и реформирането на всяка една конституционна
система. Автономията основно на съдилищата, но също и на останалите органи, осъществяващи правозащитната функция на държавата, тяхната организационна, финансово-бюджетна, функционална и
персонална независимост от останалите държавни органи и особено
от институциите на изпълнителната власт, е едно от фундаменталните
изисквания на принципа на правовата държава. От друга страна, пълната автономия на органите на съдебната власт, тяхната абсолютна недосегаемост, крие риска от солипсистичното им затваряне и изолиране
от социалните процеси и необходимости. Ето защо, конституционните
законодатели се стараят да съчетаят гарантирането на управлението
на правото, основаващо се на самоуправлението на съдебната власт, с
възможности за контрол и взаимодействие с другите власти, чрез които
да се предотврати превръщането на съдиите, прокурорите и разследващите органи в привилегирована каста.

У

В сравнителен и исторически план винаги е доминирало разбирането, че автономията се полага най-вече на съдилищата. Същевременно прокурорите и разследващите органи в повечето случаи са били
поставяни в изпълнителната власт и са разглеждани като механизми
за реализиране на публичната принуда. За съжаление, понякога това
е допринасяло за инструментализирането на тези два вида органи от
правителствата и за превръщането им в оръдие за репресия над политически и дори пазарни опоненти.
От сравнителноправна гледна точка съществуват два големи модела
за управление на съдебната власт, както и един трети, хибриден модел, стоящ между тях. Първият модел е исторически по-стар и е бил
практически ако не единствен, то поне безспорно доминиращ до Вто-
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рата световна война. При него управлението на съдебната власт се
осъществява от министъра на правосъдието, административните ръководители на правораздавателните и правоохранителните институции
и евентуално от техните общи събрания, ако има такива. Обичайно
държавният глава, бил той монарх или президент, също е имал( а в
много страни и все още има) управителни правомощия в съдебната
власт. Те се свеждат основно до неговата патронажна власт, свързана
с назначаването, а при някои системи и с освобождаването на съдии,
прокурори и разследващи органи.
Следователно, при този първи модел не съществува специален и постоянно действащ колективен и колегиален орган, който да функционира
като “правителство на съдебната власт” и да е различен от основните
вето актьори в изпълнителната власт – държавен глава и министър на
правосъдието. При това, трябва да се има предвид, че ръководителите
на съдилищата и прокуратурите, както и началниците на разследващите органи са полуавтономни вето актьори, които обаче са принудени да
следват общата съдебна политика на страната, формулирана и налагана от посочените по-горе институции на изпълнителната власт. Първият
модел понастоящем се среща в САЩ, ФРГ, Русия и други държави, както и в конституционните системи до Втората световна война.
Вторият модел възниква след Втората световна война. При него съществува самостоятелен и специализиран колективен орган за управление на съдебната власт. Създаването му е следствие от стремежа
на конституциите от четвъртото поколение да осигурят в максимална
степен автономията на съдебната от законодателната и особено от изпълнителната власт с цел по-пълно гарантиране на принципа на правовата държава. Вторият модел е разпространен в повечето страни в
Европа – Франция, Италия, Испания, Португалия, Белгия, Турция, Полша, България и т.н.
Прототипът на този модел са Франция и Италия, докато тенденцията е
за интензивно създаване на подобни органи от началото на 90-те години на XX в., при това не само в новите демокрации, но и в Белгия. В
Белгия поводът е скандалът с делото “Дютру”, провокирал създаването
на Висшия съдебен съвет през 1998 г.
В рамките на втория модел се наблюдават няколко разновидности.
Обособяването им се дължи основно на следните фактори: първо, дали
66

съдебната власт включва само съдилищата, или обхваща също така
и прокурорските и разследващите органи; второ, на преценката на
конституционния законодател, ако съдебната власт обхваща и трите
посочени категории органи, дали да се управляват заедно като интегрална система, или отделно като полуавтономни подсистеми; трето, на
наличието на специализирани съдилища и четвърто, на традиционни и
контекстуални фактори.
Органът за управление на съдебната власт е общ за съдии и прокурори
в Италия, Турция, Белгия, както и във Франция до 1994 г. Този модел
бе възприет и в България при създаването на Конституцията от 1991 г.
Управление чрез орган, който е общ за съдии и прокурори, но с отделни колегии в неговите рамки за всяка от двете професии, се среща в
Румъния и във Франция след 1994 г. Напълно самостоятелни органи
за управление на съдии и на прокурори съществуват в Испания и Португалия. В Португалия дори има отделни органи за управление на специализираните съдилища. И накрая, съвсем естествено, в страните, в
които в съдебната власт влизат единствено съдилищата, специализираният орган за управление на съдебната власт е с компетентност само
спрямо съдиите. Такова е положението в Полша, Литва, Словакия, Словения, Украйна, Хърватска и др.
Съществува и един трети, междинен модел. Той е разновидност на първия модел, но с вградени в него институции за автономно реализиране
на отделни аспекти на управлението на съдебната власт, като например осъществяване на дисциплинарната отговорност или на кадровото
развитие на магистратите. Така например в Дания съществува Борд
на управителите, както и Съдебен съвет по назначенията и Специален
съд по обвиненията и ревизиите, а в Швеция има Национална администрация на съдилищата.
Специализираните органи за управление на съдебната власт се състоят от председател и членове. Председател може да бъде президентът
непосредствено (Италия, Албания) или заместван от постоянен изборен председател (Румъния) или от министъра на правосъдието (Франция до 2008 г.), министърът на правосъдието като самостоятелен титуляр (България, Молдова) или председателят на върховния касационен
съд, съответно главният прокурор (Испания, Португалия, Гърция, Франция след 2008 г.) Възможно е председателят да бъде избран измежду
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членовете на съвета за управление на съдебната власт, без да заема
едновременно с това друг държавен пост (Белгия, Полша, Хърватска,
Македония).
Членовете на съветите за управление на съдебната власт са обичайно
два вида – по избор и по право. Членове могат да бъдат магистрати,
лица, избрани от парламента или от университетите, или назначени от
президента или от министъра на правосъдието, адвокати и др.
Сравнителноправният анализ позволява извеждането на каталог с типичните правомощия на специализираните съвети за управление на
съдебната власт. В повечето държави тези съвети имат организационни, контролни, кадрови, дисциплинарни и финансово-бюджетни правомощия.
Ето накратко предимствата и недостатъците на представените сравнителноправни модели за управление на съдебната власт. Първият модел
позволява ефективно управление на съдебната власт от органи на изпълнителната власт, притежаващи институционален капацитет за силно
лидерство и за провеждане на стратегическа и тактическа дискреционна политика. При него отговорността за успехите и неуспехите може да
бъде в по-голяма степен персонализирана във фигурата на ресорния
министър. Така на неговата свобода да осигурява надлежното администриране на правораздавателната функция на държавата, кореспондира отговорност за гарантиране на правовата държава, както и на справедливо, ефективно и правомерно правораздаване и предварително
производство по наказателни дела.
От друга страна, обаче този модел създава съществени рискове за погазване именно на принципа на правовата държава. Той е в състояние
да превърне прокурорите и разследващите органи в прости изпълнители на държавната воля, която може да бъде приравнена на волята на
президент, монарх, премиер или министър, а оттам – и на партийна
воля, обслужваща партийно-политически, корпоративни и/или частни
интереси. Сравнителноправните аргументи, както и собствената ни
българска конституционна история с основание допринесоха за отхвърлянето на този модел при приемането на Конституцията от 1991 г.
Вторият модел е създаден именно с цел да гарантира в максимална
степен автономията на съдебната власт. Той позволява чувствителни
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политики като кадровото развитие, санкционирането и стимулирането
на съдиите, евентуално на прокурорите и на разследващите органи,
управлението на бюджета на съдебната власт и др., да се решават от
самите магистрати. В този смисъл специализираните органи за управление на съдебната власт са институционални гаранции за два фундаментални конституционни принципа – разделението на властите и
правовата държава.
От друга страна, обаче капсулирането на магистратското съсловие и
липсата на институционализирани способи за преодоляване на порочни практики, свързани с несправедливо, неефективно или дори противозаконно гражданско, наказателно, административно и т.н. производство, са пример за “управление на хората, а не на правото”. Известни
гаранции срещу тази опасност са включването на държавния глава, на
министъра на правосъдието или на лица, избрани, респ. назначени от
органи извън съдебната власт, в специализираните органи за нейното
самоуправление.
Изводът, който се налага е, че не съществува перфектна система за
управление на съдебната власт. По-модерната и по-подходящата от гледище на разделението на властите и правовата държава е системата
със самостоятелен специализиран орган за управление на съдебната
власт. Тя е и масово разпространена в Европа.
Същевременно не може да се направи категорично заключение дали
съществуването на общ за съдии и прокурори орган е за предпочитане
пред разделянето му в колегии или дори в две самостоятелни институции. Сравнителноправните изводи показват, че и трите посочени разновидности се срещат в държави, които могат да се определят като демократични и правови. Следователно, докато запазването на институцията
на Висшия съдебен съвет в България може безспорно да се препоръча,
то разделянето му на колегии за съдии и прокурори или пък превръщането му от постоянен във временно действащ или обратното няма да
породи автоматични благоприятни, нито пък неблагоприятни последици.
В теоретичен план предимството на създаването на отделни колегии за
съдии и за прокурори се състои в установяването на по-голяма вътрешна автономия, особено с оглед на кадровото развитие на двете групи
магистрати. Обратно, запазването на общ за съдии и прокурори Висш
съдебен съвет създава институционален потенциал за взаимен контрол
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и възпиране на съдии и прокурори, а оттам – и за публично експониране на незаконосъобразни или неправилни практики.
Може да се приеме, че установената с Конституцията от 1991 г. система за управление на съдебната власт от гледище на нормативната
уредба е най-добрата в историята на българския конституционализъм.
С нея за първи път в България се създава самостоятелен специализиран колективен орган за управление на съдебната власт.
Управлението на правораздавателните органи при действието на Търновската конституция се извършва от министъра на правосъдието,
подпомаган от ръководителите на съдилищата и прокуратурите. Прокуратурата и разследващите органи са разположени в изпълнителната
власт и нерядко са инструмент за прокарване на политика и за репресии от страна на управляващите.
При действието на Конституциите от 1947 и 1971 г. отново липсва орган за самоуправление на съдебната власт. Формално патронажната
власт върху съдиите, съдебните заседатели и прокурорите е предоставена на Народното събрание, Държавния съвет, народните съвети, обществените организации и гражданите. Реално съдиите, прокурорите и
разследващите органи са напълно зависими от волята на управляващата Българска комунистическа партия.
Така до приемането на Конституцията от 1991 г. управлението на съдебната власт е директно поверено на политически органи или пък е
пряко или косвено зависимо от тях. Следователно съдилищата, прокурорите и следователите не разполагат с каквато и да е автономия. Ето
защо, възприемането на модела за управление на съдебната власт
чрез Висш съдебен съвет, създаването на завишени гаранции за независимостта на съдебната власт, както и поставянето на прокуратурата
и следствието в нея са признаци на рефлексивност и реактивност на
Конституцията от 1991 г. както спрямо Търновската конституция, така
и по отношение на Конституциите от 1947 г. и 1971 г.
II. Основни проблеми на управлението на съдебната власт у нас
Управлението на съдебната власт е тема, която е обект на множество
дискусии през последните години. Като че ли все още липсва съгласие
дори относно това кои са основните проблеми. Отделните органи често
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са склонни взаимно да си прехвърлят отговорността за състоянието на
съдебната система. По този начин нито анализът на причините, които пораждат проблемите, може да е достатъчно обективен, нито може
да бъдат намерени правилните решения за тяхното преодоляване.
Настоящото изследване си поставя за цел да даде нов тласък на тази
дискусия, като се опитва да изведе основните проблеми, свързани с
управлението на съдебната власт, и да представи някои възможности
за бъдещо развитие в тази област без претенции за изчерпателност.
Сравнителноправният анализ и историческото развитие на българския
модел на управление на съдебната власт (т. I) дават основание да бъде
направен изводът, че не се налага радикална промяна в модела на
управлението на системата и че проблемите са не толкова на структурно равнище, а засягат по-скоро нейното функциониране. Отсъствието
на по-видими резултати през последните години дава допълнителни аргументи на подкрепящите идеите за по-радикални структурни промени.
Някои въпроси, свързани със структурата и конституирането на органите за управление, все пак биха могли да бъдат дискутирани, доколкото
те имат отражение върху дейността на органите в системата.
Анализът не се спира на въпроса кои от промените предполагат законодателна намеса и съответно, ако такава е необходима, дали тя минава през изменения в закона, или през ревизия на Конституцията.
Остава и въпросът дали Обикновено или Велико народно събрание би
било компетентно да извърши конституционна промяна в контекста на
практиката на Конституционния съд (РКС № 3/2003 г., РКС № 3/2004
г. и РКС № 8/2005 г.). На този етап е важно да бъде продължена съдържателната дискусия, без тя да се натоварва с формално-технически въпроси за възможността относно перспективите за практическото
провеждане на някои от промените.
Настоящият анализ поставя темата за управлението на съдебната власт
в един по-широк контекст. Ето защо не всички разгледани проблеми се
отнасят до управлението в тесен смисъл – разбирано като структуриране на органите за управление и определяне на основните принципи
на тяхната дейност. Предмет на дискусията са и въпроси, които макар
и не свързани пряко с управлението, засягат основни принципи, върху
които е устроена и функционира системата.
Изложените по-долу идеи не дават завършени решения на проблемите,
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а са само опит за провокиране на задълбочена и непредубедена дискусия по темата.
2.1. Състояние на средата – общи проблеми
Анализът на проблемите на управлението на съдебната власт няма да
бъде достатъчно обективен, ако не се отчетат и някои основни характеристики на публичната среда, които генерират част от проблемите и
поради това са важна отправна точка в дискусията.
2.1.1. Дефицит на прозрачност и на отговорност
Като цяло в работата на българските институции липсва необходимата
степен на прозрачност, която да гарантира повече отговорност и съобразяване на всяко едно управленско решение с легитимните интереси на обществото. А тогава, когато определени процеси и действия
придобиват публичност, като че ли отсъства ясно разбиране относно
необходимостта и начините за носене на отговорност. Въпросът за отговорността в съдебната система е още по-труден, тъй като той трябва
да се впише в контекста на основни принципи, върху който са основани устройството и дейността й, каквито са принципът за независимост
и за вземането на решение по вътрешно убеждение. Те са безспорно
достижение на демократичните общества, но у нас, в редица случаи са
удобна бариера срещу опитите за търсене на отговорност.
2.1.2. Корупция
Корупцията е проблем, който засяга цялото българско общество и
всички публични системи. Корупционните практики в съдебната власт
в най-голяма степен накърняват демократичните устои, тъй като нейното същностно призвание е да брани правовия характер на държавата.
2.1.3. Човешки фактор
Човешкият фактор е с фундаментално значение за състоянието и функционирането на всяка система. Въпросът за механизмите, които гарантират подбор на компетентни и почтени личности, с особена острота
стои в съдебната власт. Оттук и важността на проблемите, свързани
с юридическото образование, квалификацията и специализацията на
магистратите, с подбора и кариерното израстване, с дисциплинарните
практики и т.н.
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2.1.4. Липса на лидерство
Въпросът за лидерството е основен за съвременните общества. Липсата на изявени лидери, които да формират дългосрочна визия, да проявяват последователност и да носят отговорност за своите решения е
общ проблем, който стои и в съдебната система. У нас тази система,
особено през последните години, сякаш се оказва неспособна да излъчи ярки лидери и по-често хората, които „говорят“ от нейно име, са извън системата. Показателни са резултатите от проведеното проучване
на общественото мнение относно публичната активност на отделните
органи по темата.
2.2. Формиране и принципи на действие на Висшия съдебен съвет
Анализът на дейността на Висшия съдебен съвет (ВСС) през последните години и развитието на публичния дебат дават основание да бъдат
изведени следните по-значими въпроси, свързани с неговото конституиране и принципи на дейност:
2.2.1. Квоти в състава на ВСС
Въпросът за квотите в състава на ВСС следва да бъде разглеждан в контекста на необходимостта за осигуряване на неговата независимост и компетентност, но и отвореност и недопускане на неговото капсулиране. На
това основание по-скоро следва да се запази действащото положението с
наличието на две квоти – едната, излъчена от средите магистратите, и втората, определена от органи, стоящи извън съдебната власт. През последните години един от сериозните проблеми, свързан с парламентарната
квота, е размиването на отговорността за избора на съответните членове
на ВСС. Ето защо с оглед засилването и персонализацията на отговорността заслужава да се обмисли идеята за въвеждане на квота на президента
било като алтернатива на парламентарната квота, или наред с нея. Излъчването на членове на ВСС от орган, който е равно отдалечен от всички
власти, би ограничило възможностите за „партизиране” на този избор и
за политически договорки между отделните парламентарно представени
сили. Посочването на кандидати от страна на президента в по-голяма степен гарантира издигането на компетентни и почтени личности, доколкото
президентът като едноличен орган ще носи персонална отговорност и не
би могъл да се скрие зад едно или друго мнозинство.
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Две са основните идеи за промяна по отношение на парламентарната
квота на ВСС – повишаване на прозрачността на процедурата и въвеждане на квалифицирано мнозинство при избора. Вече бяха осъществени определени законови промени, насочени към осигуряване на поголяма прозрачност на процедурата (промени в реда за номиниране
на кандидатите, провеждане на публично изслушване, възможности за
участие в процедурата на неправителствени организации и др.). Като
цяло предприетите стъпки следва да бъдат подкрепени. Вече проведената по новите правила процедура за избор на членове на ВСС показа
някои слабости и би следвало да бъде усъвършенствана. Що се отнася
до изразената идея за въвеждане на квалифицирано мнозинство при
избора на членовете на ВСС от парламентарната квота, следва да се
има предвид, че често то не е гарант за по-добър избор, а само насърчава политическите договорки. Показателни в това отношение са проведените от Народното събрание процедури за избор на инспектори в
Инспектората към ВСС (за които Законът за съдебната власт предвижда мнозинство от 2/3 от народните представители).
В последните месеци особено активно беше дискутиран въпросът за
въвеждането на пряк избор на представителите на съдиите в състава
на ВСС. Той беше основният предмет на обсъжданията по повод последните изменения в Закона за съдебната власт и е включен в последния мониторингов доклад на Европейската комисия, публикуван
през юли 2012 г. Основните аргументи за въвеждането на пряк избор
на съдиите са свързани с осигуряване на по-голяма представителност
на избора и предотвратяване на възможностите за влияние от страна
на административните ръководители на съдилищата. Значението на
този въпрос е в известна степен надценено. От една страна, предвиденото намаляване на нормата на представителство (от 10 на 5 съдии, на които се излъчва 1 делегат) донякъде повишава легитимността
на избора, разширявайки състава на делегатското събрание. От друга
страна, прекият избор сам по себе си не изключва възможностите за
влияние от страна на административните ръководители. По-съществен от гледна точка на възможността за предизвикване на по-голяма
промяна относно съдийската квота, но твърде спорен е въпросът за
евентуалното въвеждане на възможност за отзоваване на членовете.
Във всички случаи, изтъкнатите мотиви за отхвърляне на прекия избор
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на представителите на съдиите във ВСС – за организационно-техническите трудности на събиране на всички съдии на едно място, за по-високите финансови разходи и риска събранието да не може да излъчи
кандидати – не звучат достатъчно убедително.
2.2.2. Разделяне на управлението на съдиите и управлението на прокурорите
Въпросът за разделянето на управлението на съдиите и управлението
на прокурорите също е дискутиран в последно време, като първоначално предложената идея за обособяване на два отделни съвета претърпя
развитие – обособяване в рамките на ВСС на две колегии (на съдии и
на прокурори), които заседават отделно по кадрови и дисциплинарни
въпроси на отделните групи магистрати и решават заедно въпросите
с общо значение (напр. изготвянето на проект на бюджет на съдебната власт). Зад това предложение стои разбирането, че прокурорите не
разбират естеството на съдийската работа и няма защо да се бъркат,
както и обратното. Тя донякъде би могла да бъде оспорена, най-малкото защото подобни аргументи могат да бъдат изтъкнати и по отношение
на представителите, излъчени от парламентарната квота, които може
и да не са магистрати (а подкрепящите идеята не предлагат отпадане
на парламентарната квота). Подобно „самомнително” отношение към
дейността на отделните магистратски съсловия е в известно противоречие и с разбирането, че съдебната система не бива да се самоизолира
и затваря в себе си.
2.2.3. Постоянно действащ или сесийно действащ орган
Дали ВСС трябва да е постоянно действащ орган, или орган, който работи на сесии, е въпрос, който няма еднозначен отговор, тъй като всяко от тези разрешения има и предимства, и недостатъци, които са се
проявили в практиката (до 1997 г. ВСС е сесийно действащ орган). Първото разрешение стъпва на разбирането, че задачите на ВСС са достатъчно значими и пълноценното им осъществяване изисква неговите
членове да не извършват друга дейност по време на своя мандат. При
второто разрешение магистратите не се откъсват за продължителен период от време от магистратската професия, което е основание да се
счита, че повече магистрати ще бъдат стимулирани да се кандидатират
за членове. Въпросът за принципа на действие на ВСС следва да бъде
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разглеждан при отчитане на тенденцията за непрекъснато увеличаване на отговорностите на ВСС през последните години. Възприемането
на модела на сесийно действащ орган би означавало и допълнително
разрастване на администрацията и повишаване на нейната тежест в
процеса на вземане на решение (доколкото членовете на ВСС не винаги биха могли да участват пълноценно в неговата работа поради ангажираността им с основната им длъжност).
По-важен е един друг въпрос, а именно за гаранциите, че членовете
на ВСС няма да се възползват от това си положение, за да подпомогнат тяхното или на техни близки кариерно развитие. Ето защо, особено
при предвиждането на сесиен принцип на работа на ВСС следва да се
обмисли възможността за въвеждане на ограничение за кариерното
израстване на членовете на ВСС и на техните роднини, докато трае
мандатът и определен период след неговото изтичане.
През последните години са предлагани и редица други идеи за
промени в нормативната уредба на ВСС. Някои от тях трудно биха
могли да предизвикат същностна промяна – напр. за намаляване
на числеността на ВСС или за намаляване на изискуемия стаж за
кандидатите за членове. Други въпроси не биха могли да намерят
еднозначен отговор – напр. въпросът за начина на гласуване (дали
гласуването да е тайно, или явно е въпрос, който се поставя при
всички видове гласуване, а предимствата и недостатъците на всеки
от двата вида са известни). Трета група въпроси предполагат по-сериозни усилия и детайлна уредба и те следва да намерят своя адекватен отговор в рамките на мандата на новия ВСС – усъвършенстване на системата за атестиране на магистратите, уеднаквяване на
дисциплинарната практика, преодоляване на лошите практики при
командироването на магистратите, подобряване на дейността на
Инспектората на ВСС и т.н.
Един друг важен въпрос, свързан с функциите на ВСС, като че ли остава малко встрани от дискусията. ВСС следва много по-активно да
участва във формирането на политиката в областта на правораздаването и дори да бъде двигател в този процес. Орган като ВСС най-добре
би могъл да направи това, тъй като по своя замисъл е едновременно
демократичен (включва представители на трите власти) и професионален (по дефиниция неговите членове познават системата от различ76

на гледна точка).
2.3.Процедура за назначаване на „тримата големи”
Изборът на най-висшите административни ръководители в съдебната система (главен прокурор, председател на Върховния касационен съд и председател на Върховния административен съд) несъмнено е важен въпрос
на управлението на съдебната власт. Заслужат подкрепа приетите законови промени, свързани със засилване на прозрачността на процедурата за
избиране на кандидатите от ВСС. Предвиждането на по-дълъг срок за стартиране на процедурата за избор (не по-рано от 6 месеца и не по-късно от
3 месеца преди изтичане на мандата) e стъпка в правилната посока, но
не е достатъчна за постигането на целта. Следва да се предвиди и по-дълъг
срок за самото развитие на процедурата, който да осигури възможност за
конкуренция на идеи между отделните кандидати.
Може да бъде дискутиран и въпросът за засилване на правомощията
на президента по отношение на назначаването на главния прокурор и
председателите на върховните съдилища, а именно той винаги да има
право да върне предложените му от ВСС кандидати за разлика от действащото конституционно положение, според което е възможно връщане само веднъж. Аргумент за това отново е възможността за носене
на персонална политическа отговорност от президента, която сама по
себе си е гаранция за по-сериозен и отговорен подход в избора. Остава въпросът дали една такава промяна не засяга по-съществено уредения от Конституцията баланс между отделните власти и не следва да
е част от един по-голям дебат за преосмисляне на ролята и функциите
на президента.
2.4. Общи въпроси за звената в съдебната система
2.4.1. Натовареност на магистратите и оптимизация на структурите
Въпросът за натовареността на магистратите несъмнено е ключов управленски въпрос, който следва да бъде приоритетен за новия ВСС.
Постигането на по-равномерно разпределение на делата е основополагащо за нормалното функциониране на системата, а в крайна сметка и за осигуряването на по-бързо и по-качествено правораздаване.
Усилията на настоящия ВСС по посока на създаване на единна сис77

тема за измерване на натовареността, както и на средна норма на
натовареност на магистратите следва да бъдат продължени и доразвити. Необходимо е да бъдат предвидени механизми за отчитане на
натовареността при атестацията на магистратите, както и в дисциплинарните производства. Важна стъпка е и създаването на възможности
за отчитане на сложността на делата при прилагане на принципа за
случайното разпределение.
Темата за натовареността на магистратите е пряко свързана с тази за
оптимизацията на структурите в системата. Не може да не се постави
въпросът трябва ли да се поддържа напр. съдилище в малко населено място с намаляващ брой на съдебните дела и не е ли по-правилно
свързаните с това ресурси да се преразпределят и насочат към поблизките големи съдилища. Закриването на съдилища и въвеждането
фигурата на „пътуващ съдия” са въпроси, от които не трябва да се бяга,
защото те са начини не толкова за постигане на финансови икономии
и по-ефективно управление на ресурсите, а преди всичко за подобряване на достъпа до по-качествено правосъдие.
По-генералното и перспективно решение на проблема за натовареността на магистратите минава през търсенето на начини за ограничаване на съдебните спорове или тяхното по-бързо уреждане. Отнасянето
на споровете към съда трябва да бъде крайно средство за защита на
накърнените права и интереси и до него следва да се прибягва, когато няма друг по-бърз и по-лесен начин за уреждане на отношенията.
В тази връзка много по-сериозно трябва да бъдат коментирани проблемите на медиацията, въпросът за споразумението в наказателния
процес1 (с което често може да бъде постигната по-добре целта на наказателната репресия – за бързо и навременно осъждане, макар и с
по-леко наказание) и др.
2.4.2. По-широко гражданско участие в съдебната система
Въпросът за гражданското участие в съдебната система е особено важен в контекста на съвременното разбиране за независимостта на
1
Промените в Наказателнопроцесуалния кодекс от август 2012 г. разшириха хипотезите, в които не се допуска споразумение – не само за редица умишлени престъпления, но и за всяко престъпление, с което е
причинена смърт. В опит да отговори на обществената реакция по повод на конкретен проблем, свързан
с престъпленията на пътя, законодателят силно ограничи възможното приложение на института на споразумението, в това число като инструмент за правене на политика в наказателния процес и за разкриване на
по-високите нива в организираната престъпност.
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съдебната власт, според което тя не е абсолютна и следва да бъдат
търсени форми за външен неполитически контрол с оглед повишаване
на легитимността на решенията. Гражданското участие на свой ред повишава съпричастността на обществото и неговата роля за развитието
на системата. Настоящото изследване разглежда две форми на гражданско участие, които са по-радикални от гледна точка на действащия
в България модел, с цел по-скоро да се провокира дискусия по темата.
Съд с жури
Съдът със съдебни заседатели, които решават самостоятелно и вместо
съдията въпроса за виновността на подсъдимия (т.нар. жури), е модел,
възприет в рамките на англосаксонската правна система. У нас е възприет континенталният модел, при който съдебните заседатели имат
равни права със съдията и заедно с него решават въпросите както за
квалификацията на извършеното, така и за наказването на извършителя. Практиката показва обаче, че участието на съдебните заседатели
в процеса, с малки изключения, е по-скоро пасивно и формално. Донякъде това е обяснимо, от една страна, с недостатъците на системата
за тяхното назначаване (те се предлагат от общинските съвети, които
обикновено разпределят кандидатите на квотен партиен принцип), а от
друга – с натоварването им със задачи –(правна преценка на фактите,
процесуални действия), за които те нямат необходимата подготовка.
За разлика от действащия в България модел, при съда с жури, съдебните заседатели не са натоварени с несвойствени задачи, предполагащи
специализирана правна подготовка. Преценката на фактите с оглед
определяне на виновността/невинността на подсъдимия, която прави
журито, отразява усредненото виждане на обществото за добро и зло,
разбирането за мяра и приличие към определен момент от неговото
развитие (предвидени са надеждни механизми за гарантиране на независимостта и обективността на тази преценка – числен състав на журито, единодушие при вземане на решението, изолиране на съдебните
заседатели от всякакви фактори, които могат да им повлияят и т.н.).
Като други предимства на съда с жури обикновено се сочат и повишаването на доверието към съдебната система и на обществената тежест
на решенията (доколкото този модел по дефиниция изключва формалното изпълнение на задълженията на съдебните заседатели), както и
по-голямата отговорност и съпричастност от страна на гражданите към
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проблемите на съдебната система, а оттам и повишаването на зрелостта на гражданското общество (обикновено участието като съдебен
заседател е публично задължение, от което гражданите не могат да се
отклонят, без основателна причина).
Не могат да не бъдат посочени и някои съществени недостатъци на
въвеждането на една такава система у нас:
- Съдът с жури е значително по-скъпа и сложна в организационно и логистично отношение процедура;
- Силно се стимулират корупционните нагласи предвид съществената
тежест, която имат съдебните заседатели;
- Възможностите за повлияване на преценката на съдебните заседатели, а оттам и на изхода на делото, чрез по-убедително „изиграване“ на
ролята на защитата и обвинението не могат да бъдат изключени;
- Липсата на традиции и необходимостта от преосмисляне на основни
постановки на наказателния процес у нас сами по себе си затрудняват
провеждането на една такава реформа.
Дори и без предприемане на радикална промяна посредством въвеждане на съд с жури у нас следва да се проведе дебат за усъвършенстване на модела на участие на съдебните заседатели в наказателния процес, който трябва да започне от процедурата, по която те се избират.
Пряк избор на съдии/прокурори
Изборът на магистратите на някои равнища пряко от населението е система, възприета в някои държави, която в по-голяма степен гарантира постигането на отговорност и отчетност от страна на магистратите пред обществото. Наред с това, тази система има и някои сериозни недостатъци,
които правят въвеждането й у нас не съвсем удачно. Тя влиза в конфликт с
класически постановки на нашата правна система (напр. несменяемост
на магистратите). При нея не е изключена възможността да бъдат избрани
не най-компетентните, а тези, които са организирали най-добре кампанията си. Не на последно място, тази система е значително по-скъпа.
2.4.3. Информация и публичност
Тук попадат две групи проблеми.
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Първата група е свързана с по-доброто информационно осигуряване
на съдебната власт чрез използването на достиженията на новите информационни и комуникационни технологии. Основните въпроси, които се поставят, са:
Изграждане на единна информационна система за противодействие
на престъпността (EИСПП)
Изграждането на ЕИСПП (система, която да обедини информационните системи на следствието, прокуратурата, съдът, МВР, ДАНС, министерствата на отбраната, правосъдието и финансите) e ключова мярка,
която не само ще улесни работата на държавните органи, но и ще дава
надеждна информация, която да служи за изготвянето на обективни
анализи, на основата на които да бъде формирана и провеждана наказателната политика на държавата. Тази система би дала възможност
да се правят много по-точни изводи за проблемите на наказателното
правораздаване и за отговорността на отделните органи за неговото
състояние.
За необходимостта от изграждане на ЕИСПП се говори вече повече
от 15 години. От 2002 г. нейното създаване е предвидено в Закона
за съдебната власт. Приети са съответни подзаконови нормативни актове и стратегически документи. Създаден е междуведомствен съвет
с участието на представители на всички заинтересовани институции.
През 2009 г. координацията на процеса е прехвърлена от Министерството на правосъдието на прокуратурата. Дълго време отлагането на
изграждането на ЕИСПП е обяснявано с липсата на достатъчен финансов ресурс, макар че общата сума възлиза на около 20 млн. лева. Друго оправдание е несъвместимостта на информационните системи на
отделните ведомства.
В момента се осъществява проект за доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП, финансиран по Оперативна програма „Административен
капацитет”, който е с краен срок май 2013 г. Все още е под въпрос
дали ЕИСПП ще може да стартира в предвидения срок, доколкото има
някои неясноти относно готовността на информационните системи на
Министерството на вътрешните работи, ДАНС и затворите.
Крайно време е тази мярка, която иначе редовно се оповестява като
основен инструмент за реформа в сектора на наказателното правораз81

даване, да бъде проведена докрай. Възможните оправдания вече са
изчерпани и всяко по-нататъшно отлагане е знак за липса на желание
и на воля за реформи.
Създаване на електронни кадрови досиета на магистратите
Създаването на електронни досиета, в които да се съдържа подробна
информация за развитието на кариерата на всеки магистрат ще даде
възможност на ВСС много по-обективно и отговорно да осъществява
работата си по кадрови и дисциплинарни въпроси.
Усъвършенстване на системата за случайно разпределение на делата
Случайното разпределение на делата е важна гаранция за постигане
на обективно и безпристрастно правосъдие. Въведената у нас система
се нуждае от усъвършенстване, както с оглед преодоляване на някои
практически проблеми при нейното функциониране, така и за доразвитието й в контекста на проблема за натовареността на магистратите и
необходимостта от специализация.
Втората група въпроси са насочени към постигането на по-голяма публичност и по-удобен достъп на потребителите на информацията и услугите в системата. Те се отнасят до:
Унификация на информацията за дейността на отделните териториални звена в системата, до която гражданите имат електронен достъп.
Въвеждане на електронни услуги – напр. свидетелство за съдимост,
електронно призоваване и т.н.
Излъчване на заседанията на ВСС в интернет.
Освен тези общи за всички звена на съдебната система въпроси в
рамките на отделните подсистеми се поставят и самостоятелни въпроси. Такива например са въпросът за мястото на прокуратурата и
за степента на централизация в тази система, темата за съдийското
самоуправление и ролята на административните ръководители на съдилищата и др. В рамките на дебата за съдебната реформа у нас тези
въпроси трябва да бъдат поставени. Те обаче излизат извън обхвата и
целите на настоящото изследване.
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х. проучване на
общественото мнение

П

роучването на общественото мнение е осъществено от Института
за социални изследвания и маркетинг МБМД в периода 14 – 17
септември 2012 г. Извадката включва 1002 пълнолетни граждани
на страната, определени чрез двустепенна случайна квотна извадка по
признаците пол, възраст, образование и тип населено място. Използваният метод за регистрация на информацията е пряко стандартизирано
интервю по домовете на респондентите.
1. КАК ОЦЕНЯВАТЕ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО КАТО ЦЯЛО?
(Посочван е само 1 отговор)

%
2010

2011

2012
февр.

2012
септ.

3.17

3.11

3.08

3.03

5.6

8.2

8.7

4.2

2 Слаб

23.1

28.6

24.9

29.0

3 Среден

39.4

31.1

37.9

38.8

4 Добър

26.3

26.5

25.2

24.4

5 Много добър

4.4

5.0

2.8

3.4

6 Отличен

1.3

0.6

0.5

0.2

2010

2011

6.6

5.8

7.9

7.4

Често се променя

50.0

34.2

40.0

39.5

Много е разхвърляно – голям брой закони, правилници, наредби

40.0

30.5

41.5

39.5

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

47.7

43.0

48.9

41.9

Не е съобразено в достатъчна степен със законодателството на ЕС

17.6

22.0

17.1

14.4

Законите са добри, но не се прилагат

43.2

47.6

48.8

54.4

0.9

1.0

1.5

1.8

Средна оценка
Без отговор

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

Друго

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

2010

2011

2012
февр.

2012
септ.

7.5

9.7

11.5

14.0

Народното събрание, защото често променя законите

41.4

36.5

27.0

24.4

Министерският съвет, защото приема ненужно голям брой правилници
и наредби

24.3

14.8

12.8

15.2

Съдът, защото не решава обективно

15.7

23.6

28.5

26.2

Полицията, защото не изпълнява добре функциите си

2.2

4.6

6.3

5.4

Прокуратурата, защото не подготвя добре обвиненията

8.9

10.3

13.9

13.9

-

0.6

-

1.0

Без отговор

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

2010

2012 2012
февр. септ.

10.5

11.6

14.6

4.5

0.8

1.8

Съда

39.6

30.6

21.9

Полицията

33.5

24.7

24.8

Прокуратурата

20.1

8.6

6.0

Европейския парламент

4.5

2.4

3.1

Европейският съд по правата на човека в Страсбург

4.2

13.8

17.9

Омбудсмана

18.1

4.9

6.1

Синдикатите

0.2

0.7

1.6

Друго

0.1

1.9

2.1

Народното събрание

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

2012 2012
февр. септ.
5.5

6.2

Непознаването на законите и другите нормативни актове

10.2

12.7

Честите промени в тях

16.2

14.3

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

17.9

14.9
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Нежеланието да се спазват правилата

22.7

30.6

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

27.0

23.0

Корупцията

33.6

27.7

0.7

1.8

Друго
6. ОТКЪДЕ ПРЕДИМНО ЧЕРПИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА?
(Посочвани са до 3 отговора)

2012
септ.

Без отговор

10.4

От личен опит

17.7

От опит на близки и познати

39.6

От изказвания и коментари на представители на правителството в медиите

45.4

От изказвания и коментари на представители на съдебната власт в медиите

35.4

Друго

2.9

7. СПОРЕД ВАС КОЙ ГОВОРИ НАЙ-АКТИВНО ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА?
(Посочвани са до 3 отговора)

2012
септ.

Без отговор

26.7

Министър-председателят

24.9

Главният прокурор

14.5

Министърът на правосъдието

14.7

Председателите на върховните съдилища (ВКС и ВАС)

9.3

Министърът на вътрешните работи

33.1

Президентът и вицепрезидентът

6.7

Представители на Висшия съдебен съвет

7.6

Представители на неправителствени организации

11.8

Друго

1.4
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8. КОИ СПОРЕД ВАС СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА У НАС?
(Посочвани са до 3 отговора)

2012
септ.

Без отговор

5.6

Корупцията

73.3

Политическата намеса и зависимост на магистратите

39.7

Слабата подготовка и некомпетентност на магистратите

17.2

Лошата законова уредба на съдебната система

29.1

Лошото управление на системата в лицето на Висшия съдебен съвет

22.2

Друго

-

9. БИХТЕ ЛИ ПОДКРЕПИЛИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА СЪД СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, КОИТО ВМЕСТО
СЪДИЯТА СЕ ПРОИЗНАСЯТ ПО ВЪПРОСА ДАЛИ ОБВИНЯЕМИЯТ Е НЕВИНЕН ИЛИ ВИНОВЕН (Т. НАР.
ЖУРИ ПО АМЕРИКАНСКИ МОДЕЛ)? (Посочван е само 1 отговор)

2012
септ.

Без отговор

19.8

Категорично да

26.8

По-скоро да

30.9

По-скоро не

13.5

Категорично не
110. БИХТЕ ЛИ ОБЯСНИЛИ ЗАЩО ПОДКРЕПЯТЕ/НЕ ПОДКРЕПЯТЕ СЪДА С ЖУРИ?
(Посочвани са до 2 отговора)

8.9
2012
септ.

Без отговор

20.1

Подкрепям, защото оценката на обществото по наказателните дела трябва да бъде отчитана

26.8

Подкрепям, защото решението на съда ще бъде с по-голяма обществена тежест

36.3

Подкрепям, защото ще засили съпричасността на обществото към проблемите на съдебната
система

21.8

Не подкрепям, защото гражданите нямат необходимата компетентност

11.3

Не подкрепям, защото това ще освободи от отговорност съдиите

6.8

Не подкрепям, защото това ще увеличи корупционния натиск в съдебната система

7.6

Друго

0.4
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11. БИХТЕ ЛИ УЧАСТВАЛИ КАТО СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ В ТАКОВА ЖУРИ?
(Посочван е само 1 отговор)

2012
септ

Без отговор

14.6

Категорично да

12.8

По-скоро да

30.6

По-скоро не

36.0

Категорично не

8.0

12. БИХТЕ ЛИ ПОЯСНИЛИ ПРИ КАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА БИХТЕ/НЕ БИХТЕ УЧАСТВАЛИ В ТАКОВА
ЖУРИ? (Посочвани са до 2 отговора)

2012
септ.

Без отговор

14.6

Бих участвал/а винаги, при всички обстоятелства

12.8

Бих участвал/а, ако това не ме ангажира прекалено

20.1

Бих участвал/а, ако е срещу заплащане

16.4

Бих участвал/а само ако ме санкционират, поради отказ да участвам

4.6

Не бих участвал/а при никакви обстоятелства

8.0

Не бих участвал/а, защото не е моя работа

12.5

Не бих участвал/а, защото не съм компетентен/тна

22.4

Не бих участвал/а, защото мисля, че е опасно

6.6

Друго

0.9
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Бележки

88

89

Бележки

90
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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

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

Юридически барометър е гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на
състоянието и развитието на правния ред в България. Проектът се реализира от Сдружение
„Център за правни инициативи” 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 - 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

