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За проекта

Уважаеми госпожи и господа,
Представям на Вашето внимание шестия 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 пет броя на Юридически барометър, обхващащи съответно периодите януари – юни 2010 г., юли – декември
2010 г., януари – юни 2011 г., юли – декември 2011 г. и януари – юни
2012 г. Те са достъпни на интернет страницата на Центъра за правни
инициативи: www.cli-bg.org.
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Методологията за провеждане на изследването представлява система
от индикатори с преимуществено количествен характер за наблюдение и оценка на основни компоненти на правния ред: дейност по създаване на правни норми от Народното събрание и от органите на изпълнителната власт; конституционен и съдебен контрол върху законите
и подзаконовите нормативни актове; тълкувателна дейност на върховните съдилища; транспониране и прилагане на европейското право;
практика на Европейския съд по правата на човека.
Шестият брой на Юридически барометър продължава изследването на
състоянието и развитието на правния ред за периода юли – декември
2012 г. Той представя данни по наблюдаваните показатели, анализирани в сравнителен порядък спрямо предходните периоди.
Тема на броя е Практиката на Европейския съд по правата на човека
и състоянието на основните права в България.
Специален гост на броя е г-жа Даниела Доковска – председател на Висшия адвокатски съвет, на която 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

5

Гост на броя

Уважаеми госпожи и господа,
Считам за особена привилегия поканата на Юридически барометър
да бъда гост на броя. Следя тази гражданска инициатива от самото й
възникване, защото я смятам за особено полезна.
Темата за Практиката на Съда по правата на човека в Страсбург и състоянието на основните права в България е винаги актуална – тя трябва
постоянно да стои в полезрението на българските институции, защото правата на хората трябва да бъдат гарантирани както нормативно,
така и в ежедневната практика.
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Поначало нарушенията на правата на човека имат два източника –
„лош закон” или лошо правоприлагане.
Когато се касае за нормативен проблем, той трябва да бъде решаван
чрез промяна на действащото законодателство. У нас това или не се
случва, или отнема години.
Когато пък се касае за лошо правоприлагане, би трябвало да се търсят
механизми, за да се избегнат повтарящи се нарушения. Това би могло
да стане чрез тълкувателната дейност на върховните съдилища, след
като се анализира неправилната или противоречива съдебна практика, чрез продължаващо обучение на правоприлагащите органи в областта на правозащитните стандарти, но и чрез подходящо атестиране,
което да намери израз в кариерното развитие на правоприложителя.
Атестационната комисия на Висшия съдебен съвет би следвало да
води публичен регистър, от който да стават ясни причините за всяко
осъдително решение за несправедлив процес или за други нарушени
права от страна на органите на съдебната власт. Анализът на грешките,
допуснати от некомпетентност, трябва да се отрази върху служебното
израстване на магистрата. Обратното е знак, че държавата толерира
безотговорното нарушаване на правата на своите граждани.
Всичко това изисква практиката на Европейския Съд по правата на
човека (ЕСПЧ) да се следи ежедневно, а осъдителните решения срещу
България, както и казусите, свързани с постигнати приятелски споразумения и едностранни декларации, да се анализират професионално
и компетентно. Анализът би позволил да се види дали има органи на
съдебната власт с „рецидивиращи” практики, дали се забелязва „регионализация” на погазване на човешки права, дали се вземат разумни
и отговорни управленски решения за преодоляването на проблемите
чрез обучения, дискусии или по друг начин.
За съжаление, специализираните изследвания в тази област са оставени само на неправителствени правозащитни организации. Държавните институции не са ангажирани нито с анализ, нито дори с обобщаване на практиката на ЕСПЧ по делата срещу България.
Лош признак е, че най-голям за България е делът на решенията на
ЕСПЧ, установяващи нарушения, свързани с правото на свобода и си-
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гурност (31 %). В тази насока не са предприети забележими мерки.
Лош признак е и установяването на системни проблеми, свързани
с бавното правораздаване (чл. 6 ЕКЗПЧОС) и липсата на ефективни
правни средства за защита срещу това нарушение (чл. 13 ЕКЗПЧОС),
което доведе до постановяването на двете пилотни решения срещу
България през 2011 година. Направените законодателни промени за
преодоляването на тези системни проблеми безусловно са една добра
стъпка, но качеството на приетите нормативни разпоредби (в Закона
за съдебната власт и Закона за отговорността на държавата и общините за вреди) изглежда проблематично. Причините за забавеното правосъдие трябва да се търсят и в нееднаквата натовареност на магистратите – въпрос, който остана изцяло нерешен от предходния ВСС и който
би следвало се реши приоритетно от действащия ВСС.
Във връзка с бавността на досъдебното производство тепърва ще се
види негативният ефект от премахването на Глава Двадесет и шеста от
Наказателно-процесуалния кодекс. С един замах през 2012 г. парламентът възстанови т. нар. „вечен обвиняем”, като прие и редица нормативни промени, които забавят цялостното движение на наказателния процес – правомощието на прокурора да протестира присъдата и
решението, макар те да са постановени в съгласие с неговите искания,
възможността за протестиране и обжалване на разпореждането на съдията – докладчик за връщане на делото на досъдебното производство
и т. н. Така депутатите удовлетвориха ведомствените интереси на прокуратурата, пренебрегвайки изискването за протичането на процеса в
разумен срок.
За сметка на това „с цел ускоряване на процеса” законодателят даде
възможност на Върховния касационен съд да осъди като първа и последна инстанция оправдания от всички предходни инстанции подсъдим, което е неокачествимо от гледна точка на касационните правомощия и правото на справедлив процес. Това се направи, макар че
България вече беше осъдена от ЕСПЧ за сходно, дори по-леко нарушение, допуснато от касационния съд (Делото Пенев срещу България).
С намесата на законодателя грешката на съда прерасна в грешка на
закона.
Несъобразени с практиката на ЕСПЧ остават нормативни актове, като
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Законът за специалните разузнавателни средства, Законът за електронните съобщения, Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилникът за неговото приложение и т. н.
Тези примери показват, че в чувствителната сфера на правата на човека законодателството е хаотично и противоречиво. Липсва държавна
стратегия за преодоляване на проблемите, което се дължи не само на
недооценяване на тяхната значимост и на некомпетентност, но и на
отсъствието на политическа воля. Със сигурност твърдя, че правата на
гражданите не са приоритет за управляващите в България.
Надявам се дискусията, организирана от Юридически барометър, да
даде тласък за създаването на цялостна стратегия за преодоляването
на нормативните и практическите проблеми в областта на правата на
човека.
Желая Ви успех!

Даниела Доковска
Председател на Висшия адвокатски съвет
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I. законодателна
дейност

П

рез периода юли – декември 2012 г. в Държавен вестник са обнародвани 84 закона (табл. 1) или по 14 закона месечно. Тези
84 закона са, както следва: 5 нови, 59 закона за изменение и
допълнение (ЗИД) и 20 ратификации. Сравнено с предходния 6-месечен период (януари – юни 2012 г.), Народното събрание е приело с 34
закона повече. Спрямо същия период на предходната година (юли –
декември 2011 г.) приетите закони са с 16 повече.

Таблица 1

ПРИЕТИ ЗАКОНИ
Период

Общо

Нови

ЗИД

Ратификации

януари - юни 2010 г.

71

6

43

22

юли - декември 2010 г.

103

7

68

28

януари - юни 2011 г.

88

9

55

24

юли - декември 2011 г.

68

5

47

16

януари - юни 2012 г.

50

9

25

16

юли - декември 2012 г.

84

5

59

20

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg

Общо през 2012 г. са приети 134 закона или с 22 закона по-малко
спрямо 2011 г. и с 40 закона по-малко спрямо 2010 г. (фиг. 1). Намалените темпове в законодателната дейност са обичайни в последната
година от мандата на Народното събрание. Броят на новите закони е
почти еднакъв – по 14 за 2012 г. и за 2011 г. и 13 за 2010 г. На основата на събраните данни за шест последователни 6-месечни периода може да се установи, че средният брой закони, приети в рамките
на един шестмесечен период, е 77. Така броят на законите, приети за
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шестмесечие от 41-то Народно събрание, е по-малък спрямо средния
брой на приетите за полугодие закони в 40-то НС (90) и е 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 шестмесечие – между 6 и 7 за 41-то НС и
между 12 и 13 за 40-то НС.
Фигура 1

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg

1.2. От 5-те нови закона, приети през настоящия период, 1 урежда за
първи път дадена материя със самостоятелен закон – Закон за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията, 1 урежда 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 необхо-
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дим нов закон – Закон за управление на отпадъците. Останалите 3
нови закона уреждат отношения по повод бюджета за 2013 г. и тяхното
приемане е законово предвидено - Закон за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2013 г., Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г., Закон за държавния бюджет
на Република България за 2013 г.
За шестте анализирани периода са приети общо 41 нови закона, от
които едва 12 или около 1/3 са свързани с членството на България в
Европейския съюз.
1.3. През периода юли – декември 2012 г. Народното събрание е приело 59 ЗИД. Както и през предходни изследвани периоди, тези ЗИД
всъщност изменят и допълват по-малко закони. В случая 59 ЗИД изменят 52 закона (табл. 2), тъй като 6 от законите са изменени и допълнени с повече от един ЗИД (като един от тях е изменен и допълнен с 3
ЗИД). Това са Законът за експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, Законът за
автомобилните превози, Законът за физическото възпитание и спорта, Законът за рибарството и аквакултурите, 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, Законът за семейните помощи за деца. В
рамките на шестте изследвани периода това е най-високият брой закони, изменяни и допълвани с повече от един ЗИД за едно шестмесечие.
Нещо повече, за първи път закон е изменен и допълнен с 3 самостоятелни ЗИД за 6 месеца. Това е Законът за автомобилните превози.
1.4. Броят на законите, изменени повече от веднъж в рамките на настоящия период (както със ЗИД, така и с преходни и заключителни разпоредби на други закони), остава над 50 % – 30 от законите или 58
% (през предходния период той е 64 %). За останалите периоди този
брой е около 30 – 40 %. Лидери в това отношение за второто шестмесечие на 2012 г. са Кодексът за социално осигуряване – с 5 изменения и допълнения, и Законът за автомобилните превози, Законът за
движението по пътищата, Законът за здравното осигуряване, Законът
за устройство на територията и Законът за чистотата на атмосферния
въздух с по 3 изменения и допълнения.
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1.5. По показателя брой закони, изменени и допълнени и през предходния 6-месечен период, е налице влошаване спрямо първата половина на 2012 г. Тогава този брой е 13 или над 50 % от изменените
закони, а в рамките на настоящия анализ са установени 35 закона
или 67 % от изменените закони. Това е връщане към нивата от 2010
г. и 2011 г., когато 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 2012 г.) се открояват
следните по-ярки примери: Кодексът за социално осигуряване – с 10
изменения и допълнения, Законът за устройство на територията – с
9 изменения и допълнения, Законът за движение по пътищата, Данъчно-осигурителният процесуален кодекс и Законът за чистотата на
атмосферния въздух – с по 6 изменения и допълнения, Законът за
автомобилните превози и Законът за здравното осигуряване – с по 5
изменения и допълнения.
Заслужава да се отбележи фактът, че Кодексът за социално осигуряване през последните 3 години е изменен общо 24 пъти или средно по 8
пъти на година. Законът за здравното осигуряване от 2010 г. досега е
изменен 21 пъти или средно 7 пъти годишно.
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

юли - декември 2012 г.

52

6

30

35

141

193

Източник: Сиела
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1.6. С преходните и заключителни разпоредби на приетите 59 ЗИД
се предвиждат изменения и допълнения в други 141 закона. Заедно
с 52-та закона, които те пряко изменят и допълват, общият брой на
изменените и допълнени закони през периода юли – декември 2012 г.
възлиза на 193 или с 30 повече спрямо първата половина на 2012 г.
Така, 1 ЗИД, приет в рамките на настоящия период, изменя и допълва
средно между 3 и 4 закона. Макар и да е налице намаление спрямо
първата половина на 2012 г., когато 1 ЗИД изменя и допълва средно
над 6 закона, то е незначително, особено при съпоставка с данните
за предходните анализирани 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 1325 пъти или по около 25 пъти
всеки при средна продължителност на действието им 13 г. (табл. 3).
Тези данни са сходни с данните за предходния период, когато приетите
закони са изменяни и допълвани по около 26 пъти всеки при средна
продължителност на действието им около 11 години. За двата шестмесечни периода на 2012 г. обаче е налице съществено увеличение
спрямо данните за предходните изследвани периоди, когато приетите закони са изменяни и допълвани, както следва: юли – декември
2011 г. – по 19 пъти всеки при средна продължителност на действието
им 12 години; януари – юни 2011 г. – по 17 пъти всеки при средна
продължителност на действието им 11 години; юли – декември 2010
г. – по 20 пъти всеки при средна продължителност на действието им 8-9
години; януари – юни 2010 г. – по 20 пъти всеки при средна продължителност на действието им 9 години.
1.8. През периода юли – декември 2012 г. средногодишният брой изменения и допълнения на закон е 2,1. Данните отново се приближават
до тези от предходните периоди: 2,1 – за периода януари – юни 2012 г.
и януари – юни 2011 г.; 2,6 – за периода юли – декември 2010 г.; 2,4
за периода януари – юни 2010 г. Така отново се потвърждава, че установеното през периода юли – декември 2011 г. намаление по този показател (1,2 изменения и допълнения на закон) има случаен характер.
1.9. Категорично се потвърждава и наблюдението за засилените темпове на изменение на законодателството през последните 5 години.
От всички 1325 изменения и допълнения 1014 или 77 % са направени
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през последните 5 години. Този процент в рамките на шест последователни 6-месечни периода остава над 70 %.
През настоящия период броят на законите, изменени и допълнени 10 и
повече пъти след 2005 г., леко намалява – 39 от общо 52 изследвани
закона или 75 % спрямо 80 % за предходния период. За всички изследвани периоди броят на законите, изменени и допълнени 10 и повече
пъти след 2005 г., е над 60 %.
1.10. През втората половина на 2012 г. само 1 от изследваните закони
не е изменян и допълван повече от веднъж годишно. Това е Законът за
потребителския кредит. Трябва да се отчита обстоятелството, че този
закон е относително нов – в сила от май 2010 г. През всички изследвани досега периоди броят на законите, изменяни и допълвани повече от
веднъж годишно, е трайно над 90 %.
1.11. През изследвания период отново се увеличава броят на законите, изменени още през първата година след влизането им в сила – 33
или около 64 % от изследваните закони. Той е два пъти по-висок спрямо
периода януари – юни 2012 г. (32 %). През предходните периоди този
брой е, както следва: 57 % – юли – декември 2011 г.; 42 % - януари –
юни 2011 г.; 65 % – юли – декември 2010 г.
1.12. 12 от приетите през втората половина на 2012 г. закони са изменени и допълнени, преди да влязат в сила или преди да влезе в сила
предходно тяхно изменение. По-ярки примери в това отношение са:
Законът за търговския регистър и Законът за здравното осигуряване
– с по 5 изменения и допълнения, преди да влязат в сила или преди
да влязат в сила последващи техни изменения; Законът за данък върху
добавената стойност – с 4 изменения и допълнения и Кодексът за социално осигуряване – с 3 изменения и допълнения, преди да влязат в
сила или преди да влязат в сила последващи техни изменения.
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Таблица 3

ТЕМПОВЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
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

Период

януари - юни 2010 г.

777

565

2,4

19,9

23

34

26

юли - декември 2010 г.

1237

900

2,6

19,0

43

60

41

януари - юни 2011 г.

1035

757

2,1

16,5

22

47

42

юли - декември 2011 г.

944

691

1,2

20,9

26

41

29

януари - юни 2012 г.

648

482

2,1

25,9

8

24

20

юли - декември 2012 г.

1325

1014

2,1

25,4

33

51

39

Източник: Сиела

1.13. Водещо място сред законите с най-голям средногодишен брой
изменения и допълнения заемат Кодексът за социално осигуряване,
Законът за здравното осигуряване, Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за устройство на територията и Законът за акцизите и данъчните складове. (фиг. 2). Както беше установено и при
предходни анализи, лидер в това отношение отново е закон, който
практически засяга всяко българско семейство – Кодексът за социално осигуряване. През предходния период това е Законът за здравето.
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Фигура 2

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

7,2

Закон за здравното осигуряване

5,4

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

5,4

Закон за устройство на територията
Закон за акцизите и данъчните складове

4,8
3,6

Източник: Сиела

1.14. Сред законите с най-малък средногодишен брой изменения и
допълнения от разглежданите през периода са Законът за отговорността на държавата и общините за вреди, Законът за трансплантация на
органи, тъкани и клетки, Законът за потребителския кредит, Законът
за гражданското въздухоплаване и Законът за административните нарушения и наказания (фиг. 3). Малкият брой изменения и допълнения
при някои от тези закони се дължи на тесния кръг обществени отношения, които уреждат – напр. Законът за трансплантация на органи,
тъкани и клетки. При други закони това е въпрос на кратък период на
действие – напр. Законът за потребителския кредит (в сила от май
2010 г.). При трета категория закони липсата на голям интензитет на
изменение може да намери обяснение в отсъствието на динамика в
съответните обществени отношения – напр. Законът за отговорността
на държавата и общините за вреди.
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Фигура 3

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

0,4

Закон за трансплантация на органи,
тъкани и клетки

0,7

Закон за потребителския кредит

0,7

Закон за гражданското въздухоплаване
Закон за административните
нарушения и наказания

0,9
1

Източник: Сиела

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 18 или около 28 % от приетите закони
влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник. Тук
е налице незначително намаление спрямо предходния период, когато
30 % 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 3 закона предвиждат обратно действие, което
е увеличение спрямо предходния период, когато е приет само 1 закон
с обратна сила. Тези 3 закона са: ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове, ЗИД на Закона за енергетиката и ЗИД на Кодекса за
социално осигуряване. И при трите закона би могло да се счита, че
предвиждането на обратна сила на съответните разпоредби се налага поради тяхното закъсняло внасяне, респ. приемане от Народното
събрание. Така например, ЗИД на Закона за енергетиката предвижда
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част от разпоредбите да влязат в сила от 1 януари 2012 г., а законопроектът е внесен от Министерския съвет на 23 януари 2012 г. Основен
мотив за внасянето му е необходимостта от транспониране на европейски директиви, за забавянето на което е образувана наказателна
процедура още през септември 2011 г.
В периода 1 юли 2010 г. – 31 декември 2012 г. са приети общо 14
закона, които предвиждат обратно действие на всички или на част от
разпоредбите. Анализът на причините, пораждащи необходимостта да
се предвиди това отклонение при влизането в сила, показва, че едва
при 1 от законите може да се счита, че налице необходимост за преуреждане на отношения, възникнали преди приемането на закона,
заради провеждането на определена политика в съответната област.
Това е ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 1 от 04.01.2011 г.),
който урежда удължаване на мандата на съдебните заседатели в случаите, в които той изтича преди приключване на делото в съответната
съдебна инстанция. Предвидено е разпоредбата да влезе в сила една
година по-рано, когато е изтичал мандата на съдебните заседатели. Обратното действие в случая препятства забавянето на делата, каквото
би се наложило при промяна в съдебния състав. При останалите 13
закона причина за предвиждането на обратно действие е било тяхното
забавено внасяне и/или приемане при предварително известна необходимост от предвиждане на точно определена дата за влизане в
сила, било налагащи се корекции в законите поради допуснати по-рано
пропуски и несъвършенства. Така например, ЗИД на Семейния кодекс
(ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г.) предвижда обратно действие (от влизане в сила на Семейния кодекс) на разпоредби, уреждащи отношения,
които законодателят е пропуснал да уреди към момента на приемане
на Кодекса. Измененията в данъчните и бюджетните закони в хода на
бюджетната година също по правило предвиждат обратно действие.
Изключително показателни за недоброто планиране на законодателния процес са случаите, в които законите влизат в сила ден или два
след обнародването им, т.е. в рамките на 3-дневния срок. В периода
1 юли 2010 г. – 31 декември 2012 г. са установени 3 такива закона.
15 или около 23 % от приетите през втората 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 пра-
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вилата 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 130 дни. Този
срок включва периода от внасянето на законопроектите до окончателното им приемане на второ четене. Той е с 21 дни по-дълъг спрямо
предходния 6-месечен период. Данните по този показател за всички
предходни 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 и допълнение на Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г.) е приет 7 дни след постъпването
му в Народното събрание, а Законът за изменение и допълнение на
Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки е приет 19 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 Закона за автомобилните превози са свързани с удължаване на срока за въвеждане на изискването за издаване на билети от
фискални устройства за междуселищните и международните превози.
Промените в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки
въвеждат европейски изисквания относно стандартите за качество и
безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация.
1.17. По 16 или 28 % 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. 8 от тези проекти на закони са внесени непосредствено след
приемането на съответния закон, предмет на настоящия анализ. Пример в това отношение е Наказателният кодекс с 5 висящи законопроекта. Два от тях са внесени след последното изменение на Кодекса от
август 2012 г., а именно през декември 2012 г. и през февруари 2013 г.
1.18. Данните за вносителите на законопроектите, превърнали се в
закони през изследвания период, отново показват, че Министерският

20

съвет е основният вносител на законопроекти. Той е внесъл 44,5 или
около 70 % от проектите на приетите впоследствие закони, докато
народните представители са внесли едва 18,5 или около 29 % от тях
(обединените законопроекти с различен вносител са отчетени по ½ на
двете места). На основата на шест изследвани периода може да се
очертае обичайното разпределение при упражняването на законодателна инициатива между оправомощените субекти, а именно – Министерският съвет внася между 70 и 80 % от законопроектите, а народните представители съответно между 20 и 30 % от тях.
1.19. 22 закона или 35 % са били обект на контрол за конституционност от тяхното приемане досега. Общо по тези 22 закона Конституционният съд се е произнесъл с 38 решения, като 17 съдържат цялостно или частично уважаване на исканията, а в 11 решения исканията
са отхвърлени. Разпоредби на 13 от законите (20 % от изследваните
закони) са обявявани за противоконституционни. Данните са напълно
съпоставими с тези от предходния период, когато 32 % от законите са
били обект на конституционен контрол и разпоредби на 24 % от изследваните закони са обявявани за противоконституционни.
Обект на конституционен контрол повече от веднъж са били 8 от законите или 13 %, като водещи в това отношение са Наказателният кодекс с
6 решения на Конституционния съд, Кодексът за социално осигуряване
с 4 решения, Законът за здравно осигуряване и Законът за данък добавена стойност с по 3 решения. Налице е известно намаление спрямо
предходния 6-месечен период, когато 20 % от законите са били обект
на конституционен контрол повече от веднъж, но тези данни са напълно
съизмерими с данните за периода юли-декември 2011г. – 12 %.
1.20. Законите, предмет на настоящия анализ, предвиждат общо 773
различни по вид и по юридическа сила подзаконови нормативни актове или средно близо по 13,1 акта на закон (табл. 4). Налице е увеличение спряма предходни периоди. Само за периода януари – юни
2010 г. средният брой актове на закон е малко под 10. За останалите
пет 6-месечни периода стойността на този показател е между 10 и 11.
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Таблица 4

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Период

Общ бр.
подзаконови
актове

Среден бр.
подзаконови
актове на закон

Бр. нови
подзаконови
актове

Бр. закони с
увеличен брой
подзаконови
актове

Бр. закони
едновременно
с правилник за
прилагане и други
актове

януари - юни 2010 г.

429

9,5

23

11

2

юли - декември 2010 г.

808 +

11,2

50 +

15

13

януари - юни 2011 г.

652 +

10,9

68

16

16

юли - декември 2011 г.

535 +

10,7

77

12

8

януари - юни 2012 г.

337 +

9,9

57

7

8

юли - декември 2012 г.

773 +

13,1

45 +

18

13

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 “+”).

1.21. Законите, приети през изследвания период, предвиждат 45 нови
подзаконови акта – спрямо 57 през предходния период, когато обаче
са приети и по-малък брой закони. 18 от законите са увеличили броя на
нормативните актове по прилагането си. По-ярки примери в това отношение са Законът за публично предлагане на ценни книжа – с 54 подзаконови нормативни акта, от които 2 нови, и Законът за рибарството
и аквакултурите – с 28 подзаконови нормативни акта, от които 6 нови.
1.22. Броят на приетите през изследвания период закони, предвиждащи
едновременно правилник за прилагане и други подзаконови нормативни актове, е 13 при 8 за периода януари – юни 2012 г. Независимо, че
в абсолютна стойност този брой е по-висок спрямо първата половина на
2012 г., като се има предвид по-големият брой на приетите през настоящия период закони, на практика е налице известно процентно намаление – от 24 % през предходния период до 20 % през настоящия. Законът
за движението по пътищата не само че предвижда едновременно правилник за прилагане и други подзаконови нормативни актове, но е сред
десетте закона с най-голям общ брой подзаконови нормативни актове.
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С най-голям общ брой подзаконови нормативни актове е Законът за
гражданското въздухоплаване с 61 акта, следван от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с 51 акта и от Кодекса за социалното
осигуряване с 50 акта. (фиг. 4).
Фигура 4

Топ 10 на законите с най-голям брой подзаконови актове
61

Закон за гражданското въздухоплаване
Закон за публичното предлагане на ценни книжа

54
50

Кодекс за социалното осигуряване

43

Закон за енергетиката

42

Закон за движението по пътищата
Закон за устройство на територията

32

Закон за българските лични документи

30

Закон за автомобилните превози

30

Закон за рибарството и аквакултурите

28

Закон за контрол върху наркотичните вещества
и прекурсорите

27

Източник: Сиела

1.23. В рамките на изследвания 6-месечен период в Народното събрание са внесени общо 103 законопроекта (без ратификациите). 14 от
тях са проекти на нови закони и 89 са проекти на ЗИД (табл. 5). Броят на внесените законопроекти е по-малък в сравнение с предходния
6-месечен период, когато те са били 112 (14 проекта на нови закони и
98 проекта на ЗИД), както и в сравнение с периода януари – юни 2011
г., когато те са били 121 (6 проекта на нови закони и 115 проекта на
ЗИД). Той е по-голям в сравнение с периода юли – декември 2011 г.,
когато броят на законопроектите е бил 93 (20 проекта на нови закони
и 73 проекта на ЗИД). На основата на няколко изследвани периода
може да се очертаят средните темпове на законодателна активност на
Министерския съвет и на народните представители за шестмесечие,
а именно около 110 законопроекта, от които 13 са проекти на нови
закони.
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Таблица 5

ВНЕСЕНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ В ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2012 Г.
Период

Общо

Нови закони

ЗИД

Юли

27

1

26

Август

3

0

3

Септември

16

1

15

Октомври

19

5

14

Ноември

25

5

20

Декември

13

2

11

Общо

103

14

89

Източник: www.parliament.bg
*Броят на законопроектите не включва проектите на закони за ратификация. През разглеждания период внесените ратификации
са 13

На годишна база броят на внесените законопроекти изглежда така:
2010 г. – 225 законопроекта; 2011 г. – 214 законопроекта; 2012 г. –
215 законопроекта (Фиг. 5). Ако броят на проектите на ЗИД за трите
години е напълно съпоставим, то броят на проектите на нови закони е
почти два пъти по-висок през 2010 г. спрямо този на внесените проекти за нови закони през 2011 г. и 2012 г.
Фигура 5

Източник: www.parliament.bg

24

От внесените в периода юли – декември 2012 г. 103 законопроекта 38
са приети, 9 са отхвърлени, 1 е оттеглен, а 55 все още са висящи и се
намират на различни етапи от законодателния процес (табл. 6). От приетите законопроекти 25 са на Министерския съвет, а 13 са внесени от
народни представители. Тези данни, както и данните за отхвърлените
и оттеглените законопроекти (9 отхвърлени законопроекта и 1 оттеглен
на народни представители и нито един отхвърлен и оттеглен законопроект на Министерския съвет) потвърждават извода, че Министерският
съвет в най-висока степен влияе върху темповете на промени в законодателството.

Таблица 6

РАЗВИТИЕ НА ВНЕСЕНИТЕ В ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗАКОНОПРОЕКТИ
Приети

Общо

Министерски съвет

Народни представители

38

25

13

Отхвърлени

9

0

9

Оттеглени

1

0

1

Висящи

55

26

29

Източник: www.parliament.bg
*Развитието на внесените в периода юли – декември 2012 г. законопроекти е проследено към 15 януари 2013 г.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Въз основа на направените наблюдения върху законодателството в рамките на
шест последователни 6-месечни периода се потвърждава правеният многократно
извод 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
2012 г., не само не води 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 (напр. брой закони, изменени и допълнени
повече от веднъж; брой закони, изменени и допълнени с повече от един ЗИД; брой
закони, изменени и допълнени през предходния период; общ брой изменения и
допълнения на влизането в сила на законите; брой закони, изменени още през
първата година след влизането им в сила).
От друга страна, прави впечатление, че по показатели, по които в предходния период е било регистрирано намаление, в настоящия се наблюдава увеличение (брой
закони, изменени и допълнени и през предходния период; брой закони, изменени
още през първата година след влизането им в сила и др.). Тази неустойчивост на
положителните промени през отделните периоди дава основание те да бъдат характеризирани по-скоро като случайни и не позволява 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 шест изследвания позволяват да се очертаят ясни неблагоприятни тенденции.
Недопустимо е един закон в рамките само на 6 месеца да се изменя с 3 самостоятелни ЗИД, два от които внесени от Министерския съвет. Би следвало ресорният
министър да има по-ясна концепция относно развитието на съответния сектор поне
в хоризонт от няколко месеца.
2. Потвърждава се направения и в предишните изследвания извод, че Министерският съвет в най-висока степен влияе върху състоянието и развитието на законодателството.
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3. Тревожна е тенденцията за концентрация на измененията в едни и същи области
и то такива, които засягат правата и интересите на големи групи от населението
(напр. Кодексът за социално осигуряване, Законът за здравното осигуряване, Законът за устройство на територията).
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). Все още се срещат закони, предвиждащи обратно действие
на всички или на част от разпоредбите. В преобладаващия брой случаи обратното
действие се дължи или на недоброто планиране на законодателния процес и забавянето на приемането на законите, или на необходимостта да бъдат коригирани
несъвършенства, допуснати при предходни законодателни интервенции.
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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 награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията
Един от новите закони, приети в рамките на разглеждания 6-месечен
период, е Законът за награждаване на лица за особени заслуги към
българската държава и нацията (ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.).
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Законът е изключително кратък – състои се от едва 6 члена. Вносители
на законопроекта са група народни представители, но няма съмнение,
че той е подкрепен от Министерския съвет. Този извод може да бъде
направен на няколко основания. От една страна, законът урежда определени правомощия на министър-председателя и на министрите като
еднолични органи и на Министерския съвет като колективен орган. От
друга страна, законът има финансово-бюждетни измерения – всяка
година в закона за държавния бюджет се предвижда обща сума на
държавните награди. На трето място, със Закона се отменя съществуващата досега уредба в Кодекса за социално осигуряване на пенсиите
за особени заслуги. Следователно няма да е грешно твърдението, че
зад този закон стои разбирането на правителството за уредбата на държавните награди.
Независимо че не съдържа изрично формулирана претенция за сериозна реформа, Законът за награждаване на лица за особени заслуги
към българската държава и нацията представлява интерес в тази част
на изследването, тъй като изхожда от идеята за създаване на принципна и единна уредба по отношение на наградите на гражданите.
Създаването на обща нормативна (законова) уредба на държавните
награди поначало следва да бъде подкрепено. До приемането на този
закон в българското законодателство няма общи условия и ред за наградите на гражданите и отпускането им става за всеки отделен случай
с постановление на Министерския съвет. Законът за награждаване на
лица за особени заслуги към българската държава и нацията обаче
създава една доста пестелива уредба с твърде общи формулировки1,
което му придава до голяма степен бланкетен характер. Така практически положението отпреди приемането на Закона не се променя съществено.
Законът урежда три вида награди за особени заслуги – пожизнени, периодични и еднократни. Законодателят натоварва утвърденото в правната теория и практика понятие за награда с ново съдържание, което
е характерно за други институти и понятия. По дефиниция наградата
е еднократно плащане, премия. Пожизнените и периодични парични
Така например, според дефиницията на закона „цялостен принос” е „дългогодишна дейност и постигнати резултати, които съществено са допринесли за развитието на съответната област”.

1
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суми, предоставяни от държавата, могат да бъдат обезщетения, помощи и пенсии (арг. от чл. 1 и § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на
Кодекса за социално осигуряване). Основният мотив за замяната на
пенсиите за особени заслуги, уредени преди приемането на Закона за
награждаване на лица за особени заслуги към българската държава
и нацията в Кодекса за социално осигуряване, е, че те не са типични
пенсии, доколкото се отпускат без връзка с осигурителния принос на
лицето. Същият аргумент обаче важи и за персоналните пенсии, уредени в Кодекса, а тези разпоредби не са отменени.
Така Законът за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията се явява пример за липсата на ясна законодателна концепция. Създава се впечатлението, че целта е в бъдеще да
се ограничат пенсиите за особени заслуги, като правителството свободно ще може да преценява дали вместо пенсия за особени услуги
(пожизнена награда) да не предостави периодична или еднократна
награда.
2.1.2. Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
С промените в Закона за висшето образование (ДВ, бр. 60 от 2012 г.,
в сила от 7 август 2012 г.) законодателят удължи с още една година
възможността на висшите училища да провеждат обучение срещу заплащане (т.нар. платено обучение). През 2010 г. Народното събрание
допусна възможността висшите училища, получили при институционалната си акредитация оценка „добра“ и „много добра“ (съответно оценка „от 6,00 до 10,00“ след промените в режима на акредитацията от
2011 г.), да имат право да извършват обучение срещу заплащане в
образователно-квалификационна степен „бакалавър” и в образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности от професионални направления и от регулираните професии, които са получили при
програмната акредитация оценка „добра“ и „много добра“ (съответно „от 6.00 до 10.00“ след промените в режима на акредитацията от
2011 г.) – чл. 21, ал. 2 във връзка с § 7 от преходните и заключителните
разпоредби. Приемането на тази категория студенти се осъществява
по общия ред, като броят им е извън определения от Министерския
съвет за съответната година, но в рамките на капацитета на съответното професионално направление или на съответната специалност от
30

регулираните професии, но не повече от 5 на сто от него. Предвидено
е тези правила да действат за две учебни години – 2010/2011 г. и
2011/2012 г.
Следва да се припомни, че от 1999 г., когато се направи по-съществена промяна в модела на финансиране на висшите училища, всички
студенти и докторанти (с изключение на някои определени от закона
категории лица) заплащат такси за обучението си, които се определят
от Министерския съвет. Таксите за обучение не могат да надвишават
30 на сто, а от 2011 г. – две трети, от диференцираните нормативи за
издръжка на обучението. Въведеният режим на споделено финансиране създаде равнопоставеност между студентите, като допусна те да се
съревновават и съответно разграничават само по образователните си
постижения.
През 2010 г. отново се създаде възможност част от студентите да заплащат цялата издръжка на обучението си въз основа на договор с висшето училище. Това на практика възстанови съществувалия преди години
порочен режим, при който имаше две категории студенти – едни, които
постъпват на базата на успеха си от приемните изпити, и други, които
не могат да ги положат достатъчно успешно, но пък имат възможност
да платят, за да се запишат във висше училище. Както беше констатирано в предходно изследване, това разделяне на студентите на такива
с нормална такса и такива с висока такса при това без възможност
за преминаване от едната в другата група на основата на постиженията в учебния процес, не само не решава какъвто и да е проблем, но
създава предпоставки за множество други изкривявания в отношенията, които се развиват в сферата на висшето образование, както и за
връщане на някои порочни практики, които с отмяната на платеното
обучение се считаха за преодолени. Освен това беше изразено съмнение, доколко решението промяната да се прилага само за две учебни
години ще остане принципно. Както е видно и от последния закон за
изменение и допълнение, това съмнение е било напълно основателно.
Напоследък все по-честа практика се оказва (и това е валидно не само
в сферата на образованието) промени, въведени в законодателството
с аргумент да служат като антикризисна мярка, т.е. да бъдат със срочно
действие, след няколкократно удължаване на срока в крайна сметка
да се окажат трайна законодателна уредба. Така че, с основание би
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могло да се очаква ново удължаване на срока на действие на тази „антикризисна мярка“ в Закона за висшето образование или дори отмяна
на §7 от преходните и заключителните разпоредби, уреждащ преклудирането на действието й, с което тя би се превърнала в общо правило.
2.1.3. Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
Със Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ДВ,
бр. 60/2012) бяха направени две групи промени. Първата група промени е свързана с предвиждане на по-тежки наказания за съставите
на престъплението по чл. 343 във връзка с чл. 342 от Наказателния
кодекс, свързани с непредпазливо причиняване на вреди, телесна повреда или смърт в резултат на умишлено нарушаване на правилата за
движение при управлението на моторни превозни средства. Втората
група промени засяга приложното поле на института на решаване на
делото със споразумение, уреден в Наказателно-процесуалния кодекс.
Общото между тези промени е, че те бяха провокирани от натрупалото
се напрежение в обществото и най-вече сред близките на жертвите
на тези престъпления и очакванията за по-строги наказания за извършителите, които да бъдат съответни на тежестта на вредоносния резултат. Като цяло те са проявление на повишената чувствителност на
обществото към наказателното правораздаване и общото усещане за
дефицит на справедливост.
Чл. 343 от Наказателния кодекс предвижда утежняваща се каскадна отговорност въз основа на тежестта на непредпазливо причинените вреди – имуществени вреди, телесни повреди, смърт. В ал. 3 са предвидени допълнителни квалифициращи обстоятелства от обективна страна,
които правят престъплението по-тежко наказуемо, (престъплението е
извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества, от него е настъпила телесна повреда или смърт на повече от едно
лице или деецът е избягал от местопрестъплението). ЗИД на Наказателния кодекс прави по-тежка наказателната отговорност за непредпазливо причиняване на смърт по основния състав, като предвижда специален минимум на наказанието лишаване от свобода – от лишаване
от свобода до 6 години предвиденото наказанието става лишаване от
свобода от 2 до 6 години, а в особено тежки случаи – от 3 до 10 години.
Наред с това Законът предвижда две допълнителни квалифициращи обстоятелства в случаите на причиняване на телесна повреда или смърт
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– когато престъплението е причинено на пешеходна пътека и когато извършителят е управлявал моторното превозно средство, без да е имал
необходимата правоспособност. По квалифицираните състави отново
чрез предвиждане на специален минимум е увеличено наказанието
за непредпазливо причиняване на телесна повреда – лишаването от
свобода до 5 години в случаите на средна телесна повреда става лишаване от свобода от една до пет години, а лишаването от свобода
до 8 години в случаите на тежка телесна повреда става лишаване от
свобода от 2 до 8 години.
Желанието за възмездие и по-тежко наказване на извършителите на
тези макар и непредпазливи, но все пак тежки престъпления особено в случаите на причинена смърт е напълно разбираемо. Наказателната политика и Наказателният кодекс, разбира се, следва да държат
сметка за обществените нагласи и отношението на обществото към определени престъпления. Обществено-историческата определеност на
престъплението и на наказанието е основен принцип в наказателното
право. Въпреки това не може да не се държи сметка, че автоматичното
увеличение на наказанието на дадено престъпление и предвиждането
на все повече и все по-частни квалифициращи обстоятелства в опита
си да отговорят на едни очаквания може да доведат до изкривявания
и до други проблеми при правоприлагането. Това може да наруши вътрешната логика на Наказателния кодекс и взаимното съотнасяне на
различните престъпления съобразно тяхната тежест, като в някои случаи доведе до различно наказване на деяния със сходна степен на
обществена опасност. Така например, за причиняване на смърт на
пешеходна пътека, когато случаят е особено тежък, деецът би могъл да
получи наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години. Как обаче
биха се наказвали случаите на непредпазливо причиняване на смърт
в резултат на нарушаване на правилата за движение, ако деянието е
извършено на тротоара или на спирката. Според промените, ако не
са налице някои други квалифициращи обстоятелства (напр. деецът е
управлявал моторното превозно средство в пияно състояние др.) дори
ако случаят е особено тежък, наказанието би било лишаване от свобода от 3 до 10 години. Подобни противоречия, за съжаление, не са единични, имайки предвид динамичните промени в Наказателния кодекс
след 1990 г. и особено след 2005 г. (от 1990 г. досега измененията и
допълненията в Наказателния кодекс са 60 или средно 2,6 измене33

ния годишно, а от 2005 г. досега броят на измененията възлиза на 36,
което означава, че Кодексът е променян средно 4 пъти на година). Но
докато гражданите имат легитимното право да очакват и да изискват от
институциите справедливост, без това да предполага познаване в дълбочина на принципите, върху които следва да се извършва квалификацията на деянията и подреждането на престъпленията в Наказателния
кодекс, то подходът на законодателя би трябвало да бъде по-отговорен
и професионален, доколкото правотворчеството в тази област с още
по-голямо основание предполага сериозна експертиза.
Измененията в Наказателно-процесуалния кодекс целят ограничаване
на приложното поле на института на споразумението като средство за
по-бързо решаване на делото (чл. 381 – 384). Съгласно Наказателнопроцесуалния кодекс споразумението се сключва между прокурора
и защитника със съгласието на обвиняемия, изразено писмено, и се
одобрява от първоинстанционния съд. Такова споразумение е допустимо само в досъдебното производство, както и след образуване на
съдебното производство, но до приключване на съдебното следствие.
Споразумение не се допуска за определени тежки умишлени престъпления, които законодателят е преценил, че притежават особено висока обществена опасност. С последните изменения обаче към тях се
прибавиха и всички престъпления, с които е причинена смърт независимо от формата на вината (т.е. и всички непредпазливи деяния,
когато е причинена смърт).
Основното значение на споразумението в наказателния процес е да
гарантира бързо и навременно правосъдие. А както показва практиката, един наказателен процес, развиващ се по общия ред, би могъл да
продължи с години, без това да означава, че резултатът от него ще бъде
по-приемлив за пострадалите и техните близки. Нещо повече, сключването на споразумение означава признаване на вината и съгласие
относно квалификацията на деянието и наказанието за него. Отрицателното отношение на обществото към споразумението в наказателния
процес е свързано преди всичко с предвидената възможност за прилагане на чл. 55 от Наказателния кодекс (слизане под минимума на
предвиденото наказание или замяната му с друго), въпреки че не са
налице многобройни или смекчаващи обстоятелства. Тази възможност
обаче не е абсолютна. Съгласно Кодекса съдът одобрява споразуме34

нието, ако то отговаря на закона и морала. Колкото и общо да звучи
този критерий, той дава достатъчно основания на съда да не одобри
споразумение, в което наказанието е толкова несъответно на извършеното престъпление, че накърнява принципите на справедливостта
и морала.
Силното стесняване на приложното поле на института на споразумението и изключването на неговото прилагане за всички непредпазливите престъпления, в резултат на които е настъпила смърт, на практика
означава, че то би било недопустимо за деяния като тези по чл. 122
(причиняване на смърт по непредпазливост) и чл. 124 (непредпазливо причиняване на смърт вследствие на умишлено нанесена телесна
повреда) от Наказателния кодекс, но ще се прилага за някои тежки
умишлени престъпления, ако те не попадат в изрично посочените в чл.
381, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, например отвличане,
трафик на хора, грабеж и присвояване в особено големи размери и
др. Така отново в желанието си да реши един конкретен проблем и да
отговори на обществените очаквания законодателят приема спорни от
гледна точка на ефекта им промени, като създава други проблеми и
несъвършенства, които най-вероятно ще изискват последваща законодателна намеса.
2.2. Хора или правила?
2.2.1. Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито имущество
Законът за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество (ДВ. бр.103 от 28
Декември 2012 г.) е мотивиран с необходимостта от съобразяване с
Решение № 13 на Конституционния съд от 2012 г. Конституционният
съд обяви за противоконституционни разпоредбите, които предвиждаха проверката на имуществото да обхваща период от 15 г. назад и
погасяване на правата на държавата да отнеме незаконно имущество
с изтичането на 15-годишна давност. Със ЗИД на Закона за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито имущество посочените
срокове стават 10 години. По този начин те се изравняват с абсолютната давност по чл. 171, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
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кодекс и общата придобивна давност на недвижими имоти при недобросъвестно владение по 79, ал. 1 от Закона за собствеността.
Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество беше силно критикуван в предходно изследване с два основни принципни аргумента, които продължават да са валидни и понастоящем 2. На първо място, това е твърде широкият обхват на закона поради уредената презумпция, че всяко имущество, за придобиването на
което не е установен законен източник, е незаконно. Вторият проблем
е свързан с практически неограниченото обратно действие на Закона,
независимо от предвидената погасителна давност за производствата
по закона (без значение 15 или 10-годишна). На това основание беше
направен извод за противоречие на Закона с основни принципи на
правото като правната сигурност, изискването за предвидимост на
правния ред, зачитането на основните права на човека – въпроси, по
които Конституционният съд, за съжаление, не взема отношение.
За настоящото изследване интерес представлява друга промяна, която
не е продиктувана от решението на Конституционния съд. Някак между
другото законодателят намалява необходимия юридически стаж за заемане на длъжността председател на Комисията за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество от 12 на 10 години. В мотивите на внесения Законопроект не е представен конкретен
аргумент кое налага тази промяна, освен необходимостта от „прецизиране на разпоредбите, свързани с възникването и прекратяването
на правоотношенията на членовете на комисията”. Такава промяна,
извършена в рамките на толкова кратък период, трудно може да бъде
обоснована с принципни и обективни съображения и неизбежно оставя съмнението, че е извършена intuitu personae. Така Законът поставя
отново въпроса за това как у нас се схваща правния ред – дали по-скоро като система от правила, които действат и се прилагат еднообразно
в сходни хипотези, или преди всичко като личности, които създават и
олицетворяват реда.

2

36

Вж. Юридически барометър, бр. 5.

2.2.2. Закон за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията
Този закон заслужава коментар и в тази част на изследването от гледна
точка на предвидения ред за предоставяне на еднократните награди.
Правомощието да прави предложения за отпускане на еднократни награди, в това число и относно конкретния им размер принадлежи единствено на министър-председателя, като неговата преценка в голяма
степен е свободна. Поставя се въпросът дали целта на законодателя е
да създаде принципно правило, или да даде възможност на едно лице
– министър-председателя, да прави „жестове” от името на държавата,
когато счете за необходимо.
2.3. Закони и права
2.3.1. Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху
добавената стойност
Този закон представлява интерес за настоящото изследване главно
заради промените, направени в други закони с преходните и заключителните разпоредби. С §44, §47 и §48 са направени изменения и
допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Кодекса за
социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, въвеждащи т.нар. „единна сметка“ за плащане на публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите (НАП). Промените
също уреждат поредност при погасяване на публичните задължения в
случаите, когато са налице няколко задължения, които длъжникът не
може да плати едновременно.
Промените в данъчно-осигурителното законодателство са мотивирани
с необходимостта да се намали броят на банковите сметки на НАП,
което би улеснило задължените лица, би намалило допусканите от тях
грешки, съответно би спестило процедурата по отстраняването им. Не
по-малко важно, според вносителите, е, че по този начин биха се намалили разходите за банкови такси (досега отделните публични задължения се плащаха по отделни сметки, с отделни кодове, съответно и с
отделен платежен документ, за който се заплаща банкова такса). За
промяната в реда на погасяване на публичните задължения липсват
по-сериозни аргументи.
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Внасянето на средства за погасяване на различните публични задължения в обща сметка безспорно поставя въпроса кое от задълженията
се изпълнява, когато внесената сума не е достатъчна за покриване на
всички задължения. Съгласно новия режим, когато длъжникът има няколко публични задължения, установявани от Националната НАП, които
не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, погасява се задължението, на което срокът за
плащане изтича най-рано. Отпада предвидената досега възможност
длъжникът да посочи кое от задълженията погасява. Новият ред за погасяване се прилага за всички публични задължения, които са установени с влязъл в сила акт на НАП (данъци и задължителни осигурителни
вноски) и които не са предадени за принудително събиране. Старият
ред за погасяване (в отделна сметка) остава само за задълженията
за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Възможност за
заявяване на поредност на погасяването на задълженията е запазена
за вноските за здравно осигуряване на самоосигуряващите се лица.
По отношение обаче на задълженията за данъци, за вноски по задължителното обществено осигуряване и за здравни вноски на работниците и служителите се прилага новият режим – погасява се най-старото
задължение независимо от неговия вид.
Промените биха могли да създадат поне две групи проблеми. От една
страна, те не държат сметка за различната природа на задължението
за данъци и на задължението за осигуровки. Самият Конституционен
съд в своето Решение № 5 от 2000 г. еднозначно се е произнесъл, че
„осигурителните вноски нямат характер на данък, ... защото срещу тях
осигуреният получава право на съответни престации ..., докато данъкът
е държавно вземане, което се дължи безвъзмездно“. Съгласно чл. 51
и 52 от Конституцията срещу задължението си да правят вноски гражданите придобиват социално-осигурителни, съответно здравно-осигурителни права, задължен субект по които е държавата. Невнасянето в
срок на дължимите задължителни осигуровки може да доведе до загуба
на съответните права. Тази хипотеза изглежда напълно реална, като се
има предвид, че с промените данъците и осигуровките се плащат по
обща сметка, като не е предвидена преференция в реда на погасяването с оглед естеството на задължението, а само с оглед датата на неговия падеж. Така би могло да се окаже, че внасяйки определена сума за
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осигуровки, задълженото лице всъщност ще е погасило по-старо свое
данъчно задължение. Нещо повече, това ще е направено служебно от
приходната администрация, която практически ще се е разпоредила с
неговите осигурителни права.
Още по-сериозно стои въпросът със социално- и здравно-осигурителните
права на работещите по трудово и приравнено на трудовото правоотношение. При тях всички осигуровки, включително частта, която е за тяхна
сметка (която се удържа от трудовото им възнаграждение), се внасят в
бюджета от работодателя. По този начин внасяйки една сума по общата
сметка, работодателят изпълнява както своето, така и чужди публични
задължения, срещу които стоят чужди осигурителни права. В резултат на
промените би могло да се стигне до абсурдната ситуация с лични средства на работниците и служителите да се погасяват стари задължения за
данъци на работодателя, т.е. на трето лице, заради което те биха могли
да загубят осигурителни права. Законът не предвижда достатъчно гаранции подобно недопустимо засягане на правата на гражданите да бъде
напълно избегнато. Аргументите за намаляване на разходите на гражданите звучат привлекателно, но не биха могли да оправдаят възможните
неблагоприятни последици от прилагане на новия режим. От промените
видно най-голяма полза има самата приходна администрация, която би
минимизирала усилията си за събиране на публичните вземания. Подобно силно предпочитане на държавния интерес за попълване на фиска чрез предвиждане на допълнителни облекчения за приходната администрация (особено като се има предвид богатия набор от инструменти
и привилегии, които законодателството и сега предвижда за държавата с
оглед събиране на нейните вземания) не би могло да бъде подкрепено,
ако това става за сметка на правата на гражданите.
Интерес за изследването ще представлява решението на Конституционния съд по образуваното по искане на 49 народни представители
дело за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на
Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, изменящи Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
2.3.2. Закон за семейните помощи за деца
Със Закона за семейните помощи за деца (ДВ, бр. 54 от 17.07.2012 г.)
се правят промени, свързани с получаването на семейни помощи за
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деца с един жив родител. Предвидено е, че тези помощи се получават без обследване на дохода на семейството. Принципно това законодателно решение следва да бъде подкрепено, доколкото става дума
за по-уязвима групи деца, поради което семействата им заслужават
допълнителна подкрепа от държавата. Извън това законодателно решение обаче остават децата, отглеждани от осиновител, както и тези с
двама живи родители, единият от които фактически не полага грижи за
детето3. За тях на общо основание ще се изследва доходът на семейството като предпоставка за получаване на помощ. Така се създава
един неравноправен режим, накърняващ правата на деца, които също
би следвало да имат основание да получават семейни помощи.
В законодателството за социалното подпомагане винаги стои въпросът
как уредбата да е насочена към тези, които се нуждаят от помощи, като
в същото време се ограничат възможностите за злоупотреби. Във всички случаи законът трябва да създава еднакви условия и да не допуска
дискриминационно третиране. Предотвратяването на злоупотреби е
свързано с по-добър контрол от страна на органите, оправомощени да
прилагат съответната нормативна уредба, и не може да бъде компенсирано чрез изначално несправедлива и неравноправна регулация.
На това основание следва да бъде подкрепено сезирането на Конституционния съд от страна на омбудсмана относно тази разпоредба.
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 автомобилните превози (ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г.) дава поредния пример за промяна
на закон, продиктувана от неговото неизпълнение от страна на институциите в срок. Съгласно промените от юли 2012 г. лицата, които извършват междуселищни и международни превози, следва да започнат
издаването на билети от фискални устройства до началото на 2013 г.
През декември 2012 г. този срок е удължен до септември 2013 г. Мотив
за промяната е забавеното утвърждаване на фискални устройства от
Българския институт по метрология. За по-малко от 6 месеца се налага
„промяна на промяната”, защото законодателят не планира реалистич3
При втората хипотеза стои необходимостта от създаване на механизми за проверка, които да гарантират, че
другият родител действително не полага грижи за детето.
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но изпълнението на закона и/или защото органите, изпълняващи закона, не подхождат достатъчно отговорно към задълженията си.
Подобен пример дава и Законът за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ДВ, бр.
103 от 28.12.2012 г.). При приемането на Закона за изпълнение на
наказанията задържането под стража през април 2009 г. е предвидено разпоредбата, въвеждаща изискване за осигуряване на минимална жилищна площ на един лишен от свобода от 4 кв. м., да влезе в
сила в 3-годишен срок от приемането на програма за подобряване на
условията в местата за лишаване от свобода от Министерския съвет.
Такава програма е приета през септември 2010 г. Следователно първоначално предвиденият срок за изпълнение на това изискване изтича през септември 2013 г. С мотива, че липсват достатъчно средства
и обществено-икономическата ситуация в страната е тежка, както и
поради „риска от засилване на недоволството на лишените от свобода
във връзка с лошите материалнобитови условия” и възможността „многократно да се увеличат осъдителните решения на Европейския съд по
правата на човека срещу държавата в тази връзка”, влизането в сила
на разпоредбата е отложено за 1 януари 2019 г.
Безспорно подобряването на условията в местата за лишаване от свобода изисква немалък финансов ресурс. Също така безспорно е, че
България продължава да бъде обект на множество критики от страна
на правозащитни организации, както и да плаща обезщетения за нечовешко и унизително отношение към лишените от свобода. Необходим
е много по-отговорен подход от страна на компетентните държавни органи. Те следва да работят последователно за изпълнение на закона
и на приетите от самите тях програми и планове, а не да търсят причини за тяхното отлагане. Би могло да се препоръча на законодателя
по-прецизно да планира сроковете за изпълнение на предвидените на
законово ниво мерки.
От мотивите на Законопроекта би могъл да се направи и по-общ извод
за отношението на субектите, притежаващи законодателна инициатива, към промените в законодателството. В началото на мотивите на
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража – Министерският съвет
обосновава необходимостта от промените с обстоятелство, че законът
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се прилага „вече повече от 2 години”, очевидно считайки този срок за
твърде дълъг период на действие на закона. Две години може и да са
много за нестабилно и динамично законодателство като българското,
но промяната на закона в този относително кратък период по-скоро е
свидетелство за заложени несъвършенства, отколкото за развитие на
законодателните възгледи в съответната област.
2.4.2. Непоследователност на законодателя и непрецизна законодателна техника
Пример за изключителна непоследователност на законодателя и за
липса на законодателна политика ни дават промените в Кодекса за
социално осигуряване от декември 2012 г.
През декември 2010 г. са отменени разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, уреждащи социалната пенсия за старост и социалната пенсия за инвалидност. Мотивът е, че тези пенсии следва да се
изплащат по реда на Закона за социалното подпомагане, съответно по
реда на Закона за интеграция на хората с увреждания. Предвидено е
отмяната да влезе в сила от 1 януари 2012 г.
През август 2011 г. е дадена допълнителна отсрочка на отмяната – от
1 януари 2013 г.
Двете отлагания са мотивирани с липсата на готовност пенсиите да се
изплащат по нов ред, която впоследствие е довела до отказ на законодателя да предприеме планираната реформа. С промените от декември 2012 г. двата вида пенсии са уредени отново в Кодекса за социално осигуряване с буквално същото съдържание. При този показателен
пример, едва ли е учудващо, че Кодексът за социално осигуряване
средногодишно бива променян между 7 и 8 пъти. Критика заслужава и
използваната юридическа техника – пенсиите са уредени отново в Кодекса в съседни по номерация разпоредби, вместо просто да бъде отменен параграфът, предвиждащ отмяната. Така непосредствено една
след друга се появяват норми с идентично съдържание, едната от които
е отменена, а другата действаща.
Подобен пример съдържа и Законът за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (ДВ, бр. 87 от 9.11.2012 г.).
Той предвижда отмяната на разпоредба от Закона за публично-частно42

то партньорство, с която е предвидено да бъде отменена разпоредба
от Закона за физическото възпитание и спорта от 1 януари 2013 г.
Става дума за разпоредбата, уреждаща забрана за предоставяне за
ползване по реда на Закона за концесиите на спортните обекти и обектите за социален туризъм с национално значение. Пет месеца по-рано
законодателят е преценил, че тази забрана следва да отпадне. Пет месеца по-късно са надделели аргументите, че такава забрана следва да
съществува.
Промените в Закона за съдебната власт от октомври 2012 г., с които се изменя Кодекса за социално осигуряване, също показват липса на ясна концепция, недостатъчна обмисленост и прибързаност на
законодателя при извършването на изменения в законовата уредба.
В началото на 2012 г. в Закона за съдебната власт са уредени фигурите на кандидат за младши съдия и кандидат за младши прокурор.
Предвидено е, че в периода на първоначално задължително обучение
кандидатите за младши магистрати подлежат на задължително осигуряване. При приемането на тези разпоредби не е направена прецизна
синхронизация с Кодекса за социално осигуряване, поради което през
октомври 2012 г. се налагат изменения в Кодекса, които влизат в сила
с обратно действие.
Непоследователност на законодателя личи и в извършените изменения в Закона за стоковите борси и тържищата през октомври 2012 г.
Тези промени са ревизия на измененията, извършени през май 2011
г. Мотив за промяната са „петиции от търговци, които изразяват своята
позиция относно въведените със Закона за изменение и допълнение
на Закона за стоковите борси и тържищата изисквания за търговия на
едро с налични храни и цветя..., което има негативни последствия за
икономическите оператори в сектора, в това число и необходимост от
допълнителни инвестиции.” Би било добре позициите на заинтересованите лица да се вземат предвид към момента на вземане на едно или
друго законодателно решение, а не те да са основание за бързата му
корекция.
Липса на яснота и обърканост издават за пореден път последните промени в Закона за търговския регистър (ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.).
Измененията отново са в Преходните и заключителните разпоредби на
закона и засягат уредбата на последиците по отношение на търговци43

те, които не са направили искане за пререгистрация в срок или имат
влязъл в сила отказ за пререгистрация. Тази уредба се променя за
четвърти път от обнародването на Закона през април 2006 г. Законът
за търговския регистър неизменно е обект на критика в рамките на
изследването на всеки 6-месечен период. Очевидно „напасването” на
правилата в движение не само не решава съществуващите проблеми,
а ги задълбочава, като създава и нови. Крайно време е законодателният устрем по отношение на търговската регистрация да бъде спрян
и промени да се правят само след по-продължителна дискусия и задълбочено обмисляне.
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iii. конституционен контрол.
вето на президента
3.1. Конституционен контрол

В

периода юли – декември 2012 г. Конституционният съд е постановил общо 5 решения (табл. 7) или с 2 по-малко спрямо първото
шестмесечие на 2012 г., когато са постановени 7 решения. Така
за цялата 2012 г. решенията на Конституционния съд възлизат на 12,
което затвърждава наблюдаваната от 2009 г. насам тенденция за постановяване на над 10 решения годишно.
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

2012
юли - декември
2012
януари - юни
2012
2011

13

12

8

4

0

32

191

7

5

3

2

0

17

259

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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В изследвания 6-месечен период няма постановени определения за
прекратяване на конституционни дела. Това е трето последователно
полугодие, в което Конституционният съд е счел за допустими и се е
произнесъл по същество по всички искания, които е разгледал.
Три от постановените през втората половина на 2012 г. решения съдържат уважаване на исканията, а в 2 исканията са отхвърлени. Така
и през 2012 г., както през 2011 г., е налице уважаване на 2/3 от исканията (фиг. 6).
Фигура 6

Източник: www.constcourt.bg

Налице е известно увеличение на броя на особените мнения и становищата по постановените решения – 17 по 5 решения или между 3 и
4 особени мнения и становища на решение (табл. 7). За сравнение
през предходния 6-месечен период този брой е 15 особени мнения
и становища по 7 решения или между 2 и 3 особени мнения и становища на решение. За цялата 2012 г. броят на особените мнения и
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становищата възлиза на 32, което е напълно съпоставимо с броя на
особените мнения и становищата за 2011 г. – 34.
В периода юли – декември 2012 г. значително се увеличава средната
продължителност на разглеждане на делата – 259 дни, което е двойно повече спрямо предходните периоди (табл. 7). Следва да се има
предвид обаче, че това увеличение се дължи преди всичко на забавянето на Решение № 10 от 13 септември 2012 г. поради предсрочно
прекратяване на мандата на конституционния съдия – докладчик по
делото. Това забавяне се отразява и върху средната продължителност
на разглеждане на делата за цялата 2012 г. – 191 дни. Следователно
на този етап изводите относно увеличената средна продължителност на
разглеждане на делата не биха били достатъчно обективни.
И трите решения, постановени през втората половина на 2012 г., които
съдържат уважаване на исканията, имат отношение към правата на
гражданите. Това са решенията, с които са обявени за противоконституционни разпоредби от:
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса –
относно предвидената възможност за прехвърляне на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към бюджета на
Министерството на здравеопазването;
Закона за Българската телеграфна агенция – относно уредената забрана за заемане на ръководни длъжности в Българската телеграфна
агенция на лица, които са били щатни или нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност и/или на разузнавателните служби на Българската народна армия;
Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество – относно уреденото задължение за държавните и общинските органи, за длъжностните лица и за гражданите да сезират комисията,
респ. директора на съответната териториална дирекция при узнаване на
обстоятелства за придобиване на облага от административно нарушение на стойност над 150 000 лева; както и относно предвидената 15-годишна погасителна давност за производствата по закона.
Както през предходните периоди, така и през настоящия период найактивно са упражнявали правото си да сезират Конституционния съд
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народните представители. Те са отправили 4 от 5-те искания, по които
Съдът е постановил решение (табл. 8). Омбудсманът е отправил 1 искане. Останалите оправомощени субекти остават пасивни през разглеждания период. Така за цялата 2012 г. активност са проявили народните
представители (8 искания), омбудсманът (1 искане) и Върховният касационен съд (1 искане).
Таблица 8

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН

У

Н

О

У

Н

О

У

Н

О

У
1

1

2012

0

8

1

7

0

0

3

2

юли декември
2012

0

4

1

3

0

0

1

1

януари
- юни
2012

0

4

4

0

0

2

1

2011

0

9

3

6

0

1

2010

1

8

3

5

3

2009

0

6

3

3

0

2008

0

1

1

2007

0

6

2006

0

3

3

2005

0

4

3

Общо

1

19

1

1

45

2

2

2

2

1
2

1

1

0

2

1

0

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

5

4

0

2

2

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

2

1

0

1

0

5

1

0

2

24

4

11

2

1

2

2
2

3

6

14

3

5

3

6

9

У

0

2

4

О

0

1

1

Н

0

2

Източник: www.constcourt.com
*Н – недопустимо искане; О – отхвърлено искане; У – уважено искане
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3

У

1

0

2

1

О

1

0

2

1

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

2

4

1

0

1

0

3

7

1
1

5

2

3.2. Вето на президента
В периода юли – декември 2012 г. президентът е упражнил правото си
на вето само веднъж – по Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Ветото е по няколко разпоредби,
отнасящи се до насърчаване на инвестициите в нематериални активи,
представляващи права върху обекти на интелектуална собственост, до
завишаване на изискванията за предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване и до уреждане на възможност за придобиване
на българско гражданство по натурализация от лице с разрешение за
постоянно пребиваване, направило определени инвестиции. Първите
две промени са върнати с мотив за недостатъчната яснота и обоснованост. За настоящия анализ по-сериозен интерес представлява промяната в Закона за българското гражданство, направена с Преходните
и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за насърчаване на инвестициите. Правилно президентът акцентира върху трайния и устойчив характер на политико-правната връзка с държавата, каквато представлява гражданството, и отхвърля възможността, установяването на
тази връзка да става само въз основа на размера на инвестираните
средства. Предоставянето на българско гражданство не би могло да се
оцени като адекватна мярка за насърчаване на инвестициите и поради един прагматичен аргумент. Извън някои допълнителни политически
права, които са присъщи на българските граждани, гражданството не
създава предимства за лицето, което иска да развива бизнес в България спрямо възможностите, които му дава статутът на постоянно пребиваващ в страната чужденец.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Независимо, че през последните години се наблюдава известно повишване
на броя на решенията на Конституционния съд, този брой все още остава относително малък – средно един съдия е докладчик по 1 дело годишно. Като се
има предвид значението на практиката на Конституционния съд за развитието и
усъвършенстването на правния ред, основателно се поставя въпроса за по-пълноценно използване на потенциала на Съда.
2. Отново се потвърждава съществената роля на Конституционния съд по отношение на защитата на правата и свободите на гражданите. Вече в шест 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, в това
число чрез въвеждането на института на индивидуалната конституционна жалба.
3. Следва да бъде засилена активността от страна на органите, оправомощени
да сезират Конституционния съд, извън народните представители. Главният прокурор, върховните съдилища и омбудсманът трябва по-интензивно да упражняват
това свое конституционно правомощие. Тези органи не са преки участници в политическия процес и поради това техните искания имат по-широка и легитимна
основа.
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Iv. Подзаконови нормативни
актове и контрол върху тях

П

рез второто шестмесечие на 2012 г. са приети/издадени 443
подзаконови нормативни акта, което е със 71 акта повече спрямо предходния 6-месечен период (табл. 9). Така намалението,
регистрирано през периода януари – юни 2012 г. (372 акта), се оказва
нестабилно и отново се потвърждава установеният при предишни изследвания средногодишен темп на нормотворческата дейност на Министерския съвет и на министрите, а именно около 400 акта за шестмесечие. Това е видно от данните за трите изследвани години, както
следва: 2010 г. – 802 акта, 2011 г. – 846 акта, 2012 г. – 815 акта.
При Министерския съвет и някои от министрите се наблюдава почти
двойно увеличение на броя на приетите/издадените подзаконови нормативни актове спрямо предходния 6-месечен период, както следва:
за Министерския съвет – 220 акта през настоящия 6-месечен период
и 127 акта през предходния; за министъра на земеделието и храните –
50 акта през настоящия 6-месечен период и 37 акта през предходния;
за министъра на вътрешните работи – 21 акта през настоящия 6-месечен период и 10 акта през предходния; за министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията – 22 акта през настоящия 6-месечен период и 13 акта през предходния. Три пъти повече актове е издал министърът на отбраната – 16 спрямо 5 акта през предходния 6-месечен период.
В същото време при други министри е налице известно намаление. Такъв пример е министърът на образованието, младежта и науката, който е издал 70 подзаконови нормативни акта в периода януари – юни
2012 г., докато през изследвания период този брой е 16 или с близо
80 % по-малко. По-слаба активност в нормотворческо отношение се
наблюдава и при министъра на финансите, който е издал 12 акта през
периода, докато през предходния период този брой възлиза на 17.
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Най-голям брой подзаконови нормативни актове са обнародвани през
месец декември – 91 акта, а най-нисък е броят на актовете, обнародвани през месец септември – 49. Това е обяснимо, като се има
предвид, че септември е първият месец след летните отпуски, а през
декември обичайно броят на подзаконовите нормативни актове е повисок поради множеството бюджетни постановления, приемани в края
на годината.
Таблица 9

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
МС МВР МФ МРРБ МТСП МО МВнР МП МОМН МЗ

МК МОСВ МЗХ МТИТС МИЕТ МФВС

Мин.
Други Общо
УСЕС

Юли

42

2

3

1

1

3

0

0

2

3

1

4

16

4

1

0

0

8

91

Август

28

6

2

2

3

4

1

0

4

3

0

0

11

0

1

0

0

5

70

Септември

35

1

2

1

1

1

0

0

1

0

0

0

4

1

1

0

0

1

49

Октомври

37

4

2

1

1

2

0

1

8

3

2

1

8

5

1

0

0

5

81

Ноември

31

4

0

2

0

3

0

0

1

2

1

0

9

4

1

0

0

4

62

Декември

47

4

3

5

1

3

0

1

0

5

3

1

2

8

0

1

0

6

90

юли декември
2012 г.

220

21

12

12

7

16

1

2

16

16

7

6

50

22

5

1

0

29

443

януари юни
2012 г.

127

10

17

10

5

5

1

4

70

21

10

10

37

13

6

2

0

24

372

2012

347

31

29

22

12

21

2

6

86

37

17

16

87

35

11

3

0

53

815

2011

394

40

20

14

9

43

0

6

20

75

12

18

91

32

7

4

0

61

846

2010

329

18

22

10

15

28

6

11

48

93

12

6

110

38

8

0

0

48

802

Източник: Държавен вестник
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Данните за разпределението на приетите през периода подзаконови актове в категориите изменителни и нови (табл. 10) показват, че от общо
443 акта, приети през втората половина на 2012 г., 122 или 28 % са нови
актове, т.е. актове, уреждащи за първи път дадена материя (незаместващи съществуващ акт). Това означава, че всеки четвърти подзаконов акт е
изцяло нов, т.е. създава правна регламентация, несъществувала до този
момент. Налице е минимално подобрение спрямо предходния 6-месечен
период, когато новите актове са били 30 % от общия брой на приетите
актове или всеки трети акт е бил изцяло нов. Останалите 321 акта, приети
през изследвания период, или 72 % са изменителни, т.е. актове, променящи съществуваща до момента уредба (изменящи или заместващи съществуващ акт в зависимост от броя и естеството на измененията).
Таблица 10

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

С нов акт

Януари Февруари

Март

Април

Май

Юни

265

58

41

28

40

35

63

56

10

10

5

11

13

7

122

23

19

16

30

14

20

Източник: Държавен вестник

През изследвания 6-месечен период се наблюдава намаление на броя
на подзаконовите актове, които Върховният административен съд е отменил/обявил за нищожни (табл. 11) – 3 акта спрямо 6 акта през предходния 6-месечен период. На годишна база обаче броят на незаконосъобразните подзаконови актове е почти два пъти по-голям спрямо
предходната година (9 за 2012 г. и 5 за 2011 г.).
През настоящия период броят на жалбите от страна на заинтересовани
граждани и организации срещу подзаконови нормативни актове е 22
или с 4 по-малко в сравнение с периода януари – юни 2012 г., когато
са подадени 26 жалби.
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Таблица 11

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (НА) ПО ОРГАН НА ИЗДАВАНЕ
Година
2012

Общо

на МС

на министри

на други органи

9

2

5

2

юли - декември 2012

3

1

1

1

януари - юни 2012

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

43

15

17,5

11,5

Източник: Държавен вестник

По-сериозен интерес представляват данните, свързани с материята,
до която се отнасят актовете, обявени за незаконосъобразни (фиг. 7).
Трите акта се разпределят в областите здравеопазване, правосъдие и
вътрешни работи и категорията други актове. Така през последните години водещо място по брой отменени подзаконови нормативни актове
заемат областите правосъдие и вътрешни работи и здравеопазване –
общо 11, съответно 10 акта за 5 години.

54

Фигура 7

Незаконосъобразни нормативни актове по материя
(2007-2012)

Правосъдие и вътрешни работи

11
10

Здравеопазване

9

Трудово право и обществено осигуряване

7

Други
Териториално устройство, етажна собственост

3

Земеделие, ветеринарномедицинска дейност

3

Източник: Държавен вестник

По-важни изводи и препоръки:
1. През второто шестмесечие на 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на подзаконовите нормативни актове спрямо предходния период. Това дава основание
отчетеното през първата половина на 2012 г. намаление да бъде определено като
случайно и нестабилно. Запазва се относително високият брой на новите подзаконови нормативни актове. Това са актове, създаващи изцяло нова уредба, несъществувала преди тяхното приемане, което създава трудности за адресатите в процеса на правоприлагането и е предпоставка за свръхрегулация на обществените
отношения.
2. За пореден път се потвърждава наблюдението за съсредоточаване на незаконосъобразните подзаконови нормативни актове в едни и същи области, засягащи
правата и интересите на широк кръг граждани. Това са области като правосъдие
и вътрешен ред, здравеопазване, трудово право и обществено осигуряване и т.н.
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v. тълкувателни актове
на върховните съдилища

В

периода юли – декември 2012 г. върховните съдилища са постановили 13 тълкувателни решения (табл. 12), като всички те са на
Върховния касационен съд (ВКС). Върховният административен
съд (ВАС) не е постановил нито едно решение през разглеждания период. Общо за 2012 г. тълкувателните актове на върховните съдилища
възлизат на 23, което е значително увеличение спрямо предходните
години, когато този брой е, както следва: 2009 г. – 12 решения, 2010
г. – 17 решения, 2011 г. – 12 решения. Този увеличен брой се дължи
изключително на активността на ВКС, който за 2012 г. е постановил
общо 21 тълкувателни решения или над три пъти повече спрямо постановените от него през предходните години. При ВАС през последните
три години се наблюдава отчетлива низходяща тенденция – 2010 г. – 7
решения; 2011 г. – 5 решения; 2012 г. – 2 решения (фиг. 8).

Таблица 12

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА
януари юли юни декември
2012
2012

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ВКС

6

4

2

0

8

10

7

8

13

21

ВАС

0

1

6

7

4

7

5

2

0

2

Общо

6

5

8

7

12

17

12

10

13

23

Източник: Сиела, www.vks.bg, www.sac.government.bg
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2012

Фигура 8

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

От органите, оправомощени да правят искания за постановяване на
тълкувателни решения, през второто шестмесечие на 2012 г. активност
са проявили само председателят на ВКС и министърът на правосъдието, съответно с 12 и с 1 искане (табл. 13).
Така ВКС остава най-активен и относно исканията за постановяване
на тълкувателни решения – общо 19 за 2012 г., докато останалите субекти имат само по 1 искане (с изключение на председателя на Висшия адвокатски съвет, който не е отправил нито едно искане).
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Таблица 13

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛАЩА ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН
януари - юли юни декември
2012
2012

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Общо

Председател
на ВКС

5

4

0

0

3

5

5

7

12

19

41

Председател
на ВАС

0

1

5

4

3

2

2

1

0

1

18

Главен прокурор

0

0

1,5

3

4

5

4

1

0

1

18,5

Министър на
правосъдието

1

0

1,5

0

1

2

0

0

1

1

6,5

Председател
на ВАдв.С

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

3

Омбудсман

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

2

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

В тематично отношение въпросите, по които са постановени тълкувателни решения, са свързани с приложението на разпоредби от следните нормативни актове:
Закона за собствеността – относно приложимостта на презумпцията
за своене на вещта от владелеца в отношенията между съсобствениците, когато собствеността произтича от юридически факт, различен от
наследяването;
Наказателно-процесуалния кодекс – относно основанията, предпоставките и възможностите за обжалване на обезпечителните мерки в
наказателния процес, както и относно възможността за отчитане на
постановената осъдителна присъда и наложеното наказание „лишаване от свобода” при произнасяне на мярката за неотклонение след постановяване на присъдата;
Кодекса на труда – относно възможността за възстановяване на дисциплинарно уволнен работник или служител, когато уволнението е извършено в срока на дадено от работника/служителя предизвестие за
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прекратяване на трудовото правоотношение;
Гражданския процесуален кодекс – относно възможността за обжалване на определенията за спиране на изпълнението на въззивното решение; относно възможността за отмяна на констативните нотариални
актове, с които се прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права
върху недвижими имоти; относно допустимостта и последиците от предявяването на иска за установяване на истинността на документ, както
и относно определяне на размера на обезпечението при направено
искане от жалбоподателя за спиране на изпълнението на въззивното
решение за вещни права;
Закона за задълженията и договорите – относно основанията за уважаване на иска за пропуснати ползи, произтичащ от забавено изпълнение на задължение за изграждане на обект; относно въпроси, свързани с позоваването на давността и невъзможността тя да се прилага
служебно, както и относно последиците от отчуждаване на идеална част
от съсобствен имот с договор за дарение в полза на трето за съсобствеността лице;
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – относно възможните възражения по иск за собственост, основан на земеделска реституция, както и относно давностния срок за придобиване
на възстановен по реда на закона имот.

59

По-важни изводи и препоръки:
1. Потвърждава се трайната възходяща тенденция по отношение на броя на тълкувателните решения, постановени от ВКС. 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. Критично следва да бъде оценена
липсващата тълкувателната дейност на ВАС. Доколкото голяма част от въпросите,
по които се произнася ВАС, са предмет на уредба в правото на ЕС, донякъде може
да счита, че по-слабата тълкувателна активност на ВАС е частично изместена от
процедурата за отправяне на преюдициални запитвания пред на Съда на ЕС. Все
пак би могло да се препоръча в бъдеще той да отдели по-съществено внимание
на тълкувателната дейност, в това число да предприеме мерки от организационен
характер, които да позволят идентифициране на случаите на противоречива или
неправилна съдебна практика.
2. Заслужава подкрепа засилената активност на председателя на ВКС и проявената активност на министъра на правосъдието по отношение на сезирането
за постановяване на тълкувателни актове. Останалите оправомощени органи –
председател на ВАС, главен прокурор, омбудсман и председател на Висшия адвокатски съвет, също следва да упражняват активно това си правомощие.
3. Едно от постановените в изследвания период решения е по сигнал на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Би могло да се препоръча в бъдеще Инспекторатът да засили дейността си в това отношение, като се има предвид, че той
осъществява всеобхватни проверки на работата на съдилищата, в рамките на
които може да установи случаи на противоречива и неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона.
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vі. хармонизация
на българското право
с правото на ЕС

П

рез периода юли – декември 2012 г. българският законодател
е транспонирал със закон 22 директиви или над два пъти
повече в сравнение с периода януари – юни 2012 г., когато са
транспонирани изискванията на 10 директиви (табл. 14). Общият брой
на хармонизационните закони през разглежданото шестмесечие е 22,
от които 14 транспонират директиви, а останалите 8 препращат към
нормите на регламенти и други актове на вторичното законодателство
на ЕС с директен ефект. За цялата 2012 г. броят на транспонираните
във вътрешното право нови и изменителни директиви на ниво закон е
32, колкото и през 2011 г. Въпреки наблюдаваното увеличение на броя
на директивите през разглеждания 6-месечен период, на годишна
база броят им остава непроменен спрямо предходната година и почти
два пъти по-малък в сравнение с 2010 г., когато са транспонирани
57 директиви. Няма и сериозна разлика в броя на законите, които
транспонират директиви – 21 през 2012 г., 20 през 2011 г. и 24 през
2010 г. В процентно отношение спрямо общия брой на законите, които
се приемат за едно шестмесечие (нови и ЗИД), за шест последователни
изследвани периода броят на законите, които транспонират директиви,
е средно около 19 %, т.е. по-малко от една пета.
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Таблица 14

ХАРМОНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРАВЕН РЕД С ПРАВОТО НА ЕС
Бр. закони,
Бр.
Бр. официални
Бр.
които
уведомителни мотивирани
траспонирани
транспонират
писма от ЕК становища
директиви
директивите

Период

Бр. дела
пред СЕС

Бр.
прекратени
процедури

2012

32

21

27

14

3

34

юли - декември
2012 г.

22

14

11

4

0

13

януари - юни
2012 г.

10

7

16

10

3

21

2011 г.

32

20

41

7

0

31

2010 г.

57

24

1

10

0

41

Източник: Сиела; www.ec.europa.eu/legislation/
*Данните за броя на делата пред СЕС са актуални към ОВ С 26/26.01.2013 г.

През разглеждания период Европейската комисия (ЕК) е започнала
11 нови процедури срещу България за нарушение на правото на ЕС
или с 5 по-малко в сравнение с периода януари – юни 2012 г. С 6 помалко през настоящото шестмесечие са и мотивираните становища
– 4 през периода юли – декември 2012 г. и 10 през периода януари
– юни 2012 г. Няма нови решения на ЕК за сезиране на Съда на
Европейския съюз (СЕС), няма и новообразувани дела. От образуваните
през предходния период 3 дела срещу България 2 продължават да са
висящи4, а 1 е прекратено. Това е дело C-307/12, образувано за нетранспониране в срок на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците.
Срокът за транспониране на Директивата е изтекъл на 12 декември
2010 г. Прави впечатление значителното забавяне в действията на
българската държава. Проект на Закон за управление на отпадъците,
въвеждащ правилата на директивата, е внесен в Народното събрание
едва на 11 юли 2011 г., т.е. повече от 6 месеца след изтичане на срока
4
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).
Дело С-152/12 е 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.
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за транспониране. Законопроектът е разгледан на първо четене на 1
декември 2011 г. или близо половин година след неговото внасяне.
Приемането на Законопроекта на второ четене е станало на 28 юни
2012 г., което прави нови 6 месеца от приемането му на първо четене.
Така Законопроектът е престоял в Народното събрание около 1 година
с ясното съзнание, че е налице нарушение на правото на ЕС, което
би могло да доведе до сериозни санкции за държавата (поисканата
от ЕК принудителна парична мярка е в размер на 15 200,80 евро на
ден, считано от деня на влизане в сила на съдебното решение). Вероятно това все пак е подействало стимулиращо за българската държава
и в рамките на 3 дни след внасяне на иска от страна на ЕК (което
е станало на 25 юни 2012 г.) Законът е приет окончателно на второ
четене. Той е обнародван в Държавен вестник на 13 юли 2012 г. и е
предвидено да влезе в сила от деня на обнародването. Предприетите,
макар и с голямо закъснение, действия са довели до прекратяване на
делото през декември 2012 г., но все пак българската държава е осъдена да заплати направените съдебни разноски.

Таблица 15

ПРОИЗВОДСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС
Официални
уведомителни писма

Мотивирани
становища

Решения на ЕК за
сезиране на СЕС

Образувани дела
пред СЕС

Решения на СЕС по
дела за нарушение

януари юни
2012 г.

юли декември
2012 г.

януари юни
2012 г.

юли декември
2012 г.

януари юни
2012 г.

юли декември
2012 г.

януари юни
2012 г.

юли декември
2012 г.

януари юни
2012 г.

юли декември
2012 г.

България

16

11

10

4

2

0

2

0

0

0

Румъния

16

13

7

2

0

0

0

0

0

0

Чехия

11

8

4

1

0

0

0

0

0

1

Унгария

21

12

9

4

2

0

1

2

0

0

Германия

11

12

6

4

5

2

4

3

1

2

Франция

14

11

7

6

4

0

5

0

2

2

Австрия

14

15

10

5

0

0

0

0

1

2

Нидерландия

8

7

7

3

2

2

0

0

4

0

Италия

34

21

14

9

2

2

0

4

1

1

Източник: www.ec.europa.eu/legislation/; Официален вестник на ЕС
* Данните са актуални към ОВ С 26/26.01.2013 г.
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Таблица 16

ПРОИЗВОДСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПО ГОДИНИ
Официални
уведомителни писма
2010

2011

2012

Мотивирани
становища
2010

Решения на ЕК за
сезиране на СЕС

Образувани дела
пред СЕС

Решения на СЕС по
дела за нарушение

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

България

1

41

27

10

7

14

0

1

2

0

0

2

0

0

0

Румъния

5

57

29

10

10

9

0

1

0

0

0

0

0

1

0

Чехия

3

59

19

22

15

5

6

3

0

2

6

0

3

0

1

Унгария

1

76

33

16

14

13

4

0

2

2

0

3

0

1

0

Германия

3

44

23

19

24

10

8

5

7

4

0

7

6

5

3

Франция

5

57

25

22

18

13

12

9

4

5

8

5

9

4

4

Австрия

4

53

29

22

16

15

11

1

0

7

4

0

4

5

3

Нидерландия

2

41

15

19

16

10

7

5

4

4

3

0

2

1

4

Италия

4

105

55

24

25

23

7

8

4

6

5

4

9

9

2

Източник: www.ec.europa.eu/legislation/; Официален вестник на ЕС
* Данните са актуални към ОВ С 26/26.01.2013 г.

През разглеждания период България е отправила 3 преюдициални
запитвания до СЕС или със 7 по-малко спрямо преюдициалните
запитвания, отправени през предходния период (януари – юни 2012 г.).
За цялата 2012 г. броят на отправените преюдициални запитвания е 13
или с 6 по-малко от тези през 2011 г. (19). Този брой е по-висок спрямо
2010 г. обаче, когато са отправени 10 преюдициални запитвания.
За разлика от по-малкия брой преюдициални запитвания броят
на решенията на СЕС по запитвания, отправени от български
правораздавателни институции, нараства – 7 решения през юли –
декември 2012 г. спрямо 4 през януари – юни 2012 г. На годишна
база това увеличение е още по-осезаемо – 11 решения през 2012 г.,
6 през 2011 г. и само 3 през 2010 г. (фиг. 9)
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Фигура 9

Преюдициални запитвания (юли - декември 2012 г.)
Преюдициални запитвания

Решения по преюдициални запитвания

Италия
Германия
Нидерлания
България
Румъния
Австрия
Франция
Унгария
Чехия
Източник: Официален вестник на ЕС

По отношение на предмета на отправяните от България преюдициални
запитвания няма особена промяна. Доминират запитвания за
тълкуване на правото на ЕС главно по митнически и данъчни въпроси.
Затова и основните субекти, които отправят преюдициални запитвания,
са административните съдилища. И през настоящия период едно
преюдициално запитване е отправено от Административен съд –
София-град, и 1 от ВАС. 4 от решенията на СЕС са по преюдициални
запитвания на Административен съд – Варна, 1 по запитване на ВАС
и 2 – на Административен съд – София-град. Положително следва
да бъде оценено включването на Софийски градски съд в кръга на
субектите, които отправят преюдициални запитвания до СЕС. В случай
че тази активност продължи, би могло да се очаква и разширяване на
тематичния обхват на отправяните от България искания за тълкуване
на първичното и вторичното законодателство на ЕС.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Въпреки констатираното през разглеждания период увеличение на броя на директивите и на броя на законите, които ги транспонират, остава валиден изводът,
че само една малка част от измененията в законите са мотивирани от необходимостта от съгласуване на вътрешния правопорядък с правото на ЕС и че истинските
причини за силната динамика в законодателството са по-скоро вътрешни.
2. Потвърждават се изводите, че България все още е сред страните с относително
малко на брой открити производства за нарушение на правото на ЕС (както пред
ЕК, така и дела, стигнали до СЕС). В това отношение българските институции заслужава да бъдат похвалени. Следващите анализи ще се опитат да проследят развитието на висящите дела пред СЕС и съответно да установят дали България ще продължи
да бъде и сред малкото държави членки без нито едно осъдително решение от СЕС
по дела за нарушение на правото на ЕС.
3. Макар и с известно намаление през разглеждания период, относително висока
остава активността на българските правораздавателни институции по отношение
на отправянето на искания за тълкуване на първичното и вторичното законодателство на ЕС. След страната ни по брой преюдициални запитвания се нареждат
повечето от новите държави членки, както и някои от по-старите членове на Съюза,
като Франция и Австрия. От гледна точка на материалния обхват на преюдициалните запитвания би могло да се препоръча този механизъм да се използва по-активно
не само по митнически и данъчни спорове, но и при решаването на други правни
спорове, в области, в които се прилага правото на ЕС.
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VII. тема на броя:
Практиката на ЕСПЧ и
състоянието на основните
права в България
I. Значение на проблема

С

ъстоянието на основните права на човека е сред най-важните
показатели за степента на развитие на един правен ред, за неговата зрялост и демократичност. В това отношение решенията на
Европейския съд по правата на човека (EСПЧ) са достатъчно надежден
ориентир за проблемите в правните системи на държавите, страни по
Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи
(EКЗПЧОС). Ето защо още при стартирането на настоящото изследване
през 2010 г. като основен индикатор за проследяване на състоянието
и развитието на правната система у нас беше възприета практиката на
Съда в Страсбург.
В представените досега пет изследвания бяха анализирани основните
тенденции, свързани с броя на осъдителните решения на ЕСПЧ срещу
България, както и с броя на жалбите, подадени до Съда от български
граждани. Данните бяха разгледани в сравнителен порядък спрямо
предходните периоди и спрямо други държави. Бяха представени накратко и ключови решения на Съда, приети в рамките на съответното
шестмесечие. На основата на извършения анализ бяха направени поважни изводи и препоръки.
Настоящият брой на Юридически барометър поставя специален акцент върху състоянието на основните права у нас през призмата на
практиката на ЕСПЧ. Причина за това е не само категорично потвърждаваният извод, че България има сериозни проблеми, свързани със
нарушаване на основните права на гражданите, които трябва да бъдат
задълбочено анализирани и дискутирани. По-големият проблем е лип67

сата на достатъчно адекватна и последователна държавна политика,
която да води до предотвратяване или поне ограничаване в бъдеще на
установяваните нарушения на правата.
Анализът на действията на българските институции по отношение на
решенията на ЕСПЧ показва, че все още у нас като че ли няма правилно разбиране за ролята и значението на Съда. Държавните органи
не осъзнават в необходимата степен важността на неговите решения
с оглед на възможността им да служат като коректив на българската
правна система. Често те гледат на Съда в Страсбург като на орган,
който с осъдителните си решения създава проблем на държавата, накърнявайки нейния имидж5. По този начин основният проблем, свързан с нарушаване на правата, остава някак на заден план. Сякаш не
се разбира, че изпълнението на препоръките на Съда в Страсбург е
важно не само за себе си, не просто заради подобряване на статистиката и имиджа, а защото това би довело до по-добра защита на правата на човека, а оттам до по-демократичен и справедлив правен ред.
Впрочем начинът, по който институциите подхождат към решенията на
ЕСПЧ и посочените в тях проблеми, е показателен за отношението им
към правния ред като цяло.
Насочеността, обхватът и форматът на настоящото изследване не позволяват да бъде предложен изчерпателен и всеобхватен анализ на
практиката на ЕСПЧ. В това отношение има редица специализирани
изследвания на правозащитни организации и експерти, работещи в
областта на правата на човека. Тук са очертани най-общото състояние,
главните тенденции и основните проблеми, изведени в практиката на
ЕСПЧ. По този начин е представен обобщен поглед върху състоянието
на българската правораздавателна система през призмата на осъдителните решения на Съда в Страсбург. Основната цел, която преследва
този анализ, е да провокира критична дискусия за съществуващия подход по отношение на проблемите, разгледани в решенията на ЕСПЧ и
препоръчаните от Съда генерални мерки. Необходимо е преосмисляне
на отношението към въпроса за правата на човека. Само на тази осно5
Така например в мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража по повод отлагането на изпълнението на изискването за минимална
жилищна площ от 4 кв. м. на един лишен от свобода е посочено, че „увеличеният брой осъдителни решения,
освен че ще изисква огромни финансови средства за изплащане на обезщетения, ще повлияе негативно
върху авторитета на страната като член на Европейския съюз.”
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ва могат да бъдат намерени по-ефективни механизми и да бъде постигнат съществен напредък в областта на защитата на правата на човека.
ІІ. Анализ на практиката на ЕСПЧ
2.1. Брой решения по същество срещу България
До края на 2012 г. ЕСПЧ е постановил общо 501 решения по същество по дела срещу България. В 453 от тях Съдът е намерил поне едно
нарушение на ЕКЗПЧОС, а в 30 не е установил нарушение6. До 2010
г. се наблюдава трайна възходяща тенденция по отношение на броя
на решенията – от 23 през 2005 г. до 81 през 2010 г. (табл. 17). През
2011 г. и 2012 г. е налице известно намаление на броя на решенията
(64, съответно 62), но въпреки това този брой остава относително висок, особено при съпоставка с други държави, в това число значително
по-големи като територия и население (Германия, Испания)7. За 2012
г. България е на 6-то място по брой постановени решения по същество
след Русия, Турция, Румъния, Полша и Украйна. Тя заема 10-а позиция
по общ брой решения по същество, постановени от ЕСПЧ до края на
2011 г.
Намалението на броя на решенията по същество през последните две
години може да се свърже с възприетата от ЕСПЧ от средата на 2009 г.
политика на приоритизация на жалбите8, както и с увеличаващия се
брой приятелски споразумения и едностранни декларации.

В останалите решения до 501 се включват т.нар. други решения (според статистиката, водена от Съда)
– последващи решения по същество, с които жалбата се определя за основателна и/или се определя обезщетение, решения по предварителни възражения, решения за поправка, решения за липса на юрисдикция.

6

Следва да се има предвид, че в някои от наблюдаваните държави (Германия, Испания, Унгария) по-малкият
брой на решенията се дължи и на съществуващи вътрешноправни механизми за защита на правата, какъвто
е институтът на индивидуалната конституционна жалба.

7

8
Според тази политика след постъпването им жалбите се разпределят в 7 категории според тяхната значимост. Те вече се разглеждат не по реда на постъпването им, а по реда на техния приоритет. Най-напред се
разглеждат спешните жалби, в които се повдигат въпроси, свързани с риск за живота или здравето на жалбоподателя, жалбите, свързани със структурни проблеми, засягащи твърде голям брой лица (т.нар. „пилотни“
решения), жалбите, повдигащи въпроси от голяма обществена важност и др. В последните категории попадат
всички потенциално добре обосновани жалби, независимо от вида на твърдяното нарушение на Конвенцията, жалбите с повтарящи се нарушения, недопустимите жалби и т.н. Над 70 % от българските жалби са
разпределени в последните две категории.
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Таблица 17

ЕСПЧ – РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО
Година

БЪЛГАРИЯ

РУМЪНИЯ

ФИНЛАНДИЯ

УНГАРИЯ

ГЕРМАНИЯ

ИСПАНИЯ

2012
юли - декември
2012
януари - юни
2012
2011

64

79

5

26

22

10

35

34

2

18

6

5

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/echr/en/hudoc

През 2012 г. значително се е увеличил броят на сключените приятелски
споразумения и едностранни декларации (едностранно признаване
на нарушението от страна на правителството и съгласие за изплащане
на определено обезщетение). Приятелските споразумения са 85 през
2012 г. срещу 9 през 2011 г. и 17 през 2010 г., а едностранните декларации са 28 през 2012 г. срещу 5 през 2011 г. и 15 през 2010 г.
Очевидно държавата предпочита да признае нарушението и да плати
обезщетение, вместо да води дело, което, предвид устойчивата практика на ЕСПЧ, е сигурна, че ще загуби.
Увеличаването на броя на приятелските споразумения само по себе
си по-скоро е положителен факт. Към края на 2010 г. сключените приятелски споразумения имат среден дял от 8 % спрямо всички решения.
При някои държави тези стойности са значително по-високи – Португалия – 27 %, Германия – 24 %. За България сключените приятелски
споразумения са под 1 %.
Ако увеличаването на броя на приятелските споразумения обаче не е
съпроводено от предприемането на генерални мерки за преодоляване
70

на причините, поради които се допускат нарушения на ЕКЗПЧОС, то поскоро би могло да бъде показател за безсилието на държавата да реши
натрупаните проблеми.
2.2. Брой жалби срещу България
В годините трайно нараства и броят на жалбите срещу България. От
196 жалби, разпределени на съдебни състави през 1999 г., този брой
достига 1348 жалби през 2010 г., т. е. броят на жалбите се е увеличил
близо 6 пъти за 10 години. Той е най-висок през 2010 г. (1348 жалби),
като след известното намаление през 2011 г. (1206 жалби) през 2012
г. отново е налице ръст (1276 жалби). През последните години България
неизменно попада сред 10-те държави с най-много подадени жалби.
Българските граждани продължават да са сред най-активните и по брой
подадени жалби, съотнесен към населението. През 2012 г. на 10 000
души в България се падат 1,74 жалби. За сравнение за Австрия жалбите са 0,45, за Дания – 0,18, за Португалия – 0,21, за Германия – 0,64,
за Италия – 0,53.
Към края на януари 2013 г. общият брой на висящите жалби пред
ЕСПЧ срещу България е 4171. България е на 7-мо място по брой висящи жалби, разпределени на съдебни състави, след Русия, Турция, Италия, Украйна, Сърбия и Румъния.
Непрекъснато растящият брой жалби от страна на български граждани
се дължи на няколко основни фактора. На първо място, той е функция
на неспособността на националните власти да осигурят необходимата
правна защита, поради което все по-често се включва субсидиарната
защита на ЕСПЧ. На второ място, множеството осъждания на българската държава за редица нарушения и натрупаната богата практика
на ЕСПЧ дават увереност на българските граждани, че в Страсбург те
биха могли да намерят адекватна защита. Нарастващата активност
пред ЕСПЧ е белег за повишаващото се самочувствие и правна култура на българските граждани. В това отношение съществен принос
имат няколко водещи правозащитни организации у нас, които с изключителната си активност натрупаха сериозен опит в делата пред ЕСПЧ.
Високият брой жалби показва и че съществуващите у нас възможности
за защита на правата не са достатъчни.
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През 2012 г. съществено нараства броят на жалбите, които са обявени
за недопустими – 1425. За сравнение през предходните две години те
са, както следва – 2010 г. – 525 жалби и 2011 г. – 543 жалби.
Следва да се има предвид, че по брой недопустими жалби България
стои относително добре спрямо средните стойности. 93 % от българските жалби са обявени за недопустими при средно 96 % недопустими
жалби за всички държави.
Причините за обявяването на жалбите за недопустими се подреждат,
както следва: необоснованост на оплакването (64 %), неспазване на
6-месечния срок (14,8 %), оплаквания от четвъртоинстанционно естество (13,6 %), излизане извън предметния обхват на ЕКЗПЧОС (5,7
%) и неизчерпване на вътрешноправните средства за защита (1,6 %)9.

9
Вж. Маргаритова, С. Анализ на статистическите данни за движението на българските жалби пред Европейския съд по правата на човека, Адвокатски преглед, 2012, № 7
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95 % от допуснатите жалби срещу България са основателни, което е
близко до средната стойност за всички държави (94 %). Сред държавите с по-нисък процент основателни жалби са Испания (66 %) и Германия (76 %). С по-висок процент основателни жалби са Украйна (99,5 %),
Турция, Италия и Унгария (98 %), Румъния (97 %). Относително ниският
брой основателни жалби при държави като Испания и Германия отчасти
може да бъде обяснен с наличието на вътрешни механизми за защита,
поради което до Съда в Страсбург по-често достигат по-екстравагантни
жалби10. Сред държавите с най-висок брой основателни жалби са тези,
които имат системен проблем, водещ до многобройни повтарящи се
нарушения. При някои държави е налице 100 % основателност на жалбите (Черна Гора, Лихтенщайн, Монако), като това е свързано с твърде
ниските абсолютни стойности на броя на подадените жалби.
2.3. Основни нарушения от страна на България
Данните за постановените срещу България осъдителни решения от
нейното присъединяване към ЕКЗПЧОС показват, че най-голям е делът на решенията, установяващи нарушения, свързани с правото на
свобода и сигурност – 31 %. След тях се нареждат решенията, установяващи нарушения, свързани с продължителност на процедурите – 20
%, решенията, установяващи нарушения, свързани с правото на ефективни средства за защита – 14 % и решенията, установяващи нарушения, свързани с нечовешко или унижаващо отношение – 8 % (фиг. 11).
Усреднените стойности за всички държави са, както следва: продължителност на процедурите – 26 %, право на справедлив процес – 20
%, право на свобода и сигурност – 11 %. Отделните държави показват
различни отклонения от типичната картина на нарушенията. Така например нарушението на разумния срок е най-често установяваното за
Унгария (82 %), Италия (57 %), Германия (51 %), Португалия (51 %) и
Гърция (48 %). Нарушенията на правото на справедлив процес (извън
прекомерната продължителност) са най-често срещаните за Испания
(47 %), Украйна (33 %) и Турция (21 %). За Румъния най-сериозен е
проблемът с нарушенията на правото на собственост (38 %). Относително по-голямото разнообразие в нарушенията, извършвани от стра-

Така например Съдът отхвърля жалбата по делото Щубинг срещу Германия, в което жалбоподателят съди
държавата за наложеното му наказание за кръвосмешение.

10
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на на България, не позволява да се открои ясно един или два основни
проблема, което би могло да означава, че има сериозни проблеми във
всички елементи на правната система, че „боледува” правният ред
като цяло.
Фигура 11

Източник: www.echr.coe.int/echr/en/hudoc

В абсолютни стойности от общо 453 осъдителни решения срещу България (към края на 2012 г.) в 214 е установено нарушение на правото на
свобода и сигурност (чл. 5), в 179 – на продължителността на процедурите (чл. 6), в 125 – на правото на ефективни средства за защита (чл.
13) и в 46 – на забраната за нечовешко или унижаващо отношение
(чл. 3)11.
11
Броят на осъдителните решения по отделните нарушения надхвърля общия брой на осъдителните решения
срещу България, тъй като нерядко в едно решение се установява нарушение на повече от един текст от
ЕКЗПЧОС.
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2.4. Пилотни решения срещу България
През месец май 2011 г. ЕСПЧ постанови първите две пилотни решения
срещу България12. При тази процедура, използвана за първи път през
2004 г., съдът по повод разглеждането на конкретен казус на основата
на своята практика установява наличието на структурен или системен
проблем и дава препоръки на държавата за предприемане на мерки
за справяне с проблема в определен срок.
С двете пилотни решения, постановени срещу България (по делото
Фингър срещу България – в областта на гражданското съдопроизводство, и по обединените дела Димитров срещу България и Хамънов срещу България – в областта на наказателния процес) ЕСПЧ констатира
системен проблем, свързан с бавното правораздаване (нарушение на
чл. 6 от ЕКЗПЧОС), както и с липсата на ефективни правни средства за
защита срещу това нарушение (чл. 13 от ЕКЗПЧОС).
С посочените пилотни решения Съдът предоставя срок от 12 месеца
от влизането на решенията в сила (те влизат в сила в 3-месечен срок
от постановяването им, т.е. през август 2011 г.), в който българската
държава следва да предприеме мерки срещу бавното правораздаване, както и да създаде компенсаторен механизъм за обезщетяване
на пострадалите от неразумно дълги производства. Този механизъм
следва да бъде ефективен, което според Съда означава да отговаря на
принципите за получаване на обезщетение, действащи в рамките на
процедурата, развиваща се пред него.
ЕСПЧ се отклонява от своята обичайна практика – обикновено след
приемане на пилотно решение Съдът преустановява разглеждането на
жалби, които се отнасят до този проблем, тъй като съществува презумпцията, че националната система ще успее да се справи със съществуващите нередности в нейната правна система. В случая с пилотните
решения срещу България ЕСПЧ продължава да разглежда жалби, съдържащи оплаквания за нарушения на чл. 6 и чл. 13 от ЕКЗПЧОС.
В изпълнение на постановените пилотни решения българската държава предприе следните мерки от законодателен характер:

12

Пилотните решения бяха представени в брой 3 на Юридически барометър.
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През юли 2012 г. Народното събрание прие промени в Закона за
съдебната власт (ЗСВ), предвиждащи административна процедура за
разглеждане на заявления на граждани и юридически лица за случаи
на бавно правораздаване. Тази процедура е възможна само за дела,
по които производството (гражданско, административно, наказателно)
е приключило. Тя стартира с подаване на заявление до министъра на
правосъдието чрез Инспектората към Висшия съдебен съвет в 6-месечен срок от приключване на производството. Проверката се извършва
от инспектор и двама експерти от специализирано звено на Инспектората. Съставът изготвя констативен протокол в 4-месечен срок от подаване на заявлението. Процедурата приключва с акт на министъра на
правосъдието, който следва да бъде постановен в 6-месечен срок от
постъпването на заявлението. Министърът може да отхвърли заявлението като неоснователно или да определи обезщетение и да предложи
сключване на споразумение. Максималният размер на обезщетението, което би могло да се получи в резултат на тази процедура, е 10 000
лв. Новите правила влязоха в сила от октомври 2012 г.
През декември 2012 г. бяха приети промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), които уреждат съдебна процедура за търсене на отговорност на държавата за вреди,
причинени на граждани и на юридически лица от нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок съгласно чл.
6 от ЕКЗПЧОС. Законът допуска възможността за предявяване на иск и
по висящи производства. Предявяването на иск пред съда по приключени дела е възможно само след като е изчерпана административната процедура по ЗСВ и не е постигнато споразумение. Предписани са
критериите, които съдът трябва да вземе предвид в решението си при
оценка на отговорността за забавяне на едно производство – общата
продължителност и предмета на производството, неговата фактическа
и правна сложност, поведението на страните и на техните процесуални или законни представители, поведението на останалите участници
в процеса и на компетентните органи, както и други факти, които имат
значение за правилното решаване на спора.
Посочените изменения в законодателството следва да бъдат оценени
като положителна крачка, доколкото те уреждат вътрешен механизъм
за разглеждане на жалби срещу бавно правораздаване.
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Приетите правила повдигат някои въпроси, свързани със съществуващи неясноти и непълноти на уредбата, които биха могли да доведат
до неточно и противоречиво прилагане на закона и до недостатъчна
ефективност на националния механизъм13.
ЗСВ не предвижда каквито и да било критерии, от които да се ръководи
съставът от инспектор и двама експерти, както и министърът на правосъдието. По отношение на съда такива критерии са въведени в ЗОДОВ.
Следователно административните органи разполагат със значително
по-голяма свобода, а това крие риск от произволно и нееднообразно
прилагане на закона. Друг недостатък на уредбата в ЗСВ е липсата на
срокове за изплащане на обезщетението.
Уредбата в ЗОДОВ също страда от някои недостатъци. Законодателят
не е въвел оборимата презумпция, възприета в практиката на ЕСПЧ,
че за установяване на неимуществените вреди е достатъчно установяването на нарушеното право. Практически проблем при исковете за
бавно правораздаване по висящи производства може да създаде невъзможността материалите по съответното дело да бъдат предоставени
на съда, разглеждащ иска за обезщетение, поради което той няма да
може да направи преценка относно основателността на иска. Би могло
да се очаква, че трудности при прилагането на закона ще създава и наблюдаваната у нас криворазбрана колегиалност между магистратите.
Проблем може да се окаже и непредвиждането на съкратени срокове
за разглеждането на тези искове. Така не е изключен парадоксът на
бавно правораздаване по искове за бавно правораздаване. Липсата
на ориентири за определяне на справедливо обезщетение би могла
да доведе до определяне на символични обезщетения от съдилищата,
при което недоволните граждани отново биха имали основание да се
обърнат към ЕСПЧ14.
Следва да се припомни, че пилотните решения задължават българската
държава да предприеме ефективни действия за ускоряване на гражданското, административното и наказателното производство. Основният проблем е ускоряване на съдопроизводството. Затова е необходимо
13

Вж. Недева, Е. Закони, писани на коляно, създават само хаос, Правен свят, 3 август 2012 г.

Подобен проблем се установява в Италия и Полша след въвеждането на вътрешен механизъм за обезщетяване на пострадалите от бавно правораздаване.
14
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да се въздейства върху причините за бавене на делата, а не просто да
се изплащат обезщетения по национална процедура.
2.5. По-типични случаи на нарушения на ЕКЗПЧОС от страна на България
2.5.1. Нарушения на чл. 3 от Конвенцията (забрана за нечовешко или
унижаващо отношение)
Големият брой решения на Съда в тази група са свързани със случаите
на полицейско насилие и лошите условия в българските затвори и следствени арести.
В периода между 1998 г. и 2010 г. ЕСПЧ е постановил 27 осъдителни
решения срещу България за полицейско насилие, т. е. средно по повече от 2 решения годишно. С изключение на 2 дела, по които поради недостатъчни доказателства не е установено, че насилието е извършено
от полицаи, и 1 дело, при което съдът не е счел насилието за достатъчно
сериозно, по всички останали дела България е осъдена както заради
проявеното насилие, така и заради неефективното му разследване
и следователно неадекватна защита на потърпевшите. Присъдените
обезщетения са на стойност близо 906 000 лв.15 По 16 от делата е констатирано нечовешко или унижаващо отношение.
Приетите изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи
през юни 2012 г., свързани с по-прецизното (преди всичко от езикова
гледна точка) уреждане на стандарта „абсолютна необходимост” при
употребата на сила са недостатъчни. Необходимо е допълнително конкретизиране на съдържанието на стандарта и засилване на обучението
на полицейските служители във връзка с неговото прилагане16. По-големият проблем остава неефективното разследване на случаите на полицейско насилие, а в това отношение няма постигнат напредък17.
Пренаселеността и лошите битови условия в местата за лишаване от
свобода относително често стават повод България да бъде съдена за
нечовешко или унижаващо отношение. Страната ни е на едно от пър-

15

Данните са от анализ на Българския хелзинкски комитет.

16

ЗИД на Закона за МВР от юни 2012 г. е предмет на анализа в брой 5 на Юридически барометър.

В редица случаи при подаване на жалба за полицейско насилие прокуратурата веднага образува дело за
набедяване или предприема наказателно преследване на жалбоподателя за друго престъпление – обида,
кражба и т.н. (вж. делата Асенов и други срещу България, Тотева срещу България и др.).
17
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вите места в Европа по пренаселеност на местата за лишаване от свобода. По данни на Министерството на правосъдието през 2010 г. броят
на осъдените в местата за лишаване от свобода на 100 000 души от
населението е бил 119,1, а ако към тях се прибавят и настанените в затворите обвиняеми и подсъдими, техният брой достига 130,8. За сравнение средната стойност на този коефициент сред всички европейски
държави през 2008 г. е 109,2318. Все още сме далеч от изпълнението
на уредения в българското законодателство европейски стандарт за
минимална жилищна площ на един лишен от свобода от 4 кв.м.19. В някои от затворите и следствените арести жилищната площ на затворник
е под 2 кв.м., а дори под 1 кв.м.20. Както посочва Комитетът за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение
или наказание, това само по себе си може да се разглежда като нечовешко и унижаващо отношение. С аргумент за липса на финансови
средства изискването за осигуряване на минимална жилищна площ
от 4 кв.м. на един лишен от свобода е отложено за 2019 г. Може да се
очаква, че в този период срещу България ще бъдат постановени нови
осъдителни решения.21 Решаването на проблема с пренаселеността на
затворите у нас предполага предприемане на набор от мерки – преосмисляне на използването на наказанието „лишаване от свобода”,
сериозни инвестиции за модернизиране на сградния фонд, силни програми за ресоциализация на осъдените и др.
Съществен проблем, констатиран в практиката на Съда, е изключително формалистичният подход на българските съдилища по образуваните
пред тях дела за лоши битови условия в затворите. Практиката е подадените искове по ЗОДОВ служебно да се преквалифицират в такива по
чл. 45 от Закона за задълженията и договорите, по които, освен че се
събират държавни такси, съдилищата изискват и доказване на конкретДанните са от Доклада „Пенитенциарната политика и система в Република България”, представен от Центъра за изследване на демокрацията през 2011 г.

18

19
Вж. Препоръка № Rec(2006)2 на Комитета на министрите на държавите членки относно Европейските
правила за затворите и Препоръка № R (99) 22 на Комитета на министрите относно пренаселеността на
затворите.

Проверка на Комитета за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото и унизително отношение или
наказание към Съвета на Европа в затворите във Варна и Бургас през май 2012 г. констатира, че броят на
лишените от свобода в затворената част на Бургаския затвор е 940 при официален капацитет от 371 места.

20

През януари 2013 г. ЕСПЧ постанови пилотно решение срещу Италия (по делото Тореджани и други срещу
Италия), в което констатира наличието на структурен проблем, свързан с пренаселеността на италианските
затвори. Конкретно по делото лишените от свобода се оплакват, че на един затворник се пада жилищна площ
от 3 кв.м. при минимален европейски стандарт 4 кв.м.

21
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ни незаконосъобразни действия на конкретни длъжностни лица. Често
съдилищата отхвърлят исковете с мотив, че ищецът не е доказал твърдените от него неимуществени вреди22. Ето защо повечето решения,
установяващи нарушение на забраната за нечовешко или унижаващо
отношение, констатират и нарушение на правото на ефективни правни
средства за защита.
2.5.2. Нарушения на чл. 5 от Конвенцията (право на свобода и сигурност)
Най-масовите дела тук са за незаконосъобразно и прекомерно задържане. Проблеми са констатирани както при задържането от органите
на МВР, така и при постановяване на мярката за неотклонение „задържане под стража”. Като цяло правоохранителните органи у нас с лекота
пристъпват към задържане било само с репресивна цел, било, за да
съберат доказателства, с които да бъде обосновано обвинението23.
В редица свои решения Съдът установява недостатъци в законодателната рамка и правоприлагането, свързани с налагането на мярка за
неотклонение „задържане под стража” в хода на наказателното производство, допускащи осланяне единствено на тежестта на обвинението
и пренебрегване на преценката на основателността на подозренията,
довели до ареста, и на легитимността на целта, преследвана със задържането24.
Най-многобройни са случаите, в които България е осъждана заради
недопустимо дългия период на предварителното задържане25. ЕСПЧ последователно развива в практиката си концепцията, че самият акт на
задържане би могъл да се счита като нарушение на презумпцията за
невиновност. Чести са случаите, в които Съдът установява, че органите
на реда у нас бездействат, докато лицата са в ареста, а понякога дори
на са сметнали за нужно да докажат, че има опасност лицата да се
укрият или да препятстват хода на делото и въпреки това са ги държали
арестувани с години.

22

Вж. напр. делото Шахънов срещу България.

Като се имат предвид лошите условия в затворите и арестите у нас, не са лишени от основания твърденията, че продължителното задържане се използва като „извънпроцесуален инструмент за процесуална принуда”.

23

Вж. напр. делата Белчев срещу България, Колев срещу България, Атанасов срещу България, Канжов срещу
България, Христов срещу България.

24

25
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Вж. напр. делата Кехайов срещу България, Бочев срещу България, Митев срещу България

Изложените проблеми поставят с особена острота въпросите за уреждането на възможности за съдебен контрол срещу действията и бездействията на прокуратурата. Необходимо е да се въведат по-ясни критерии, процедури и срокове, в които прокурорските органи трябва да се
произнесат и съответно да се предвиди отговорност при неспазването
им. В противен случай ще продължат да имат основания твърденията,
че у нас всеки е виновен до доказване на противното26. След отмяната
на глава 26 от Наказателно-процесуалния кодекс (предвиждаща възможност за прекратяване на делата при определена продължителност
на досъдебното разследване) на практика няма ефективно средство,
което да изключва възможността за съществуването на фигурата на
„вечния обвиняем”.
В светлината на практиката на ЕСПЧ публично лансираните идеи за
уреждане на случаи на задължително задържане звучат още по-несъстоятелно. Съдът нееднократно е подчертавал, че всяка система на задължително задържане е несъвместима с ЕКЗПЧОС27.
ЕСПЧ продължава да констатира незадоволителен и формален съдебен контрол върху мярката за неотклонение „задържане под стража”
(институтът на habeas corpus). Съдът подчертава, че често като че ли
тежестта на доказване е обърната – вместо органите на досъдебното
производство да доказват необходимостта от продължаване на задържането, задържаните лица доказват необходимостта за освобождаването си28. Прегледът за законността на задържането не винаги отговаря
и на изискването за бързина29.
Решенията на ЕСПЧ за неоснователно и прекомерно задържане показват, че правоохранителните органи не осъзнават значимостта на
правото на свобода като основна ценност, ограничаването на която
трябва да става само когато това е действително необходимо за постигане на целите на правосъдието.
Адвокати, работещи в областта на правата на човека, изнасят случаи, при които незаконното и неоснователно задържане е последвано от „леки” осъдителни присъди, които да оправдаят ареста и по този начин да
се избегне отговорността по ЗОДОВ.

26

27
Вж. делата Михов срещу България, Янков срещу България, Митев срещу България, в които Съдът е обявявал
за противоречащи на ЕКЗПЧОС случаи на задължително задържане, уредени в българското законодателство.
28

Вж. делата Малечков срещу България, Данов срещу България, Николов срещу България, Михов срещу България.

29

Вж. делата Колев срещу България, Костадинов срещу България.
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2.5.3. Нарушения на чл. 6 от Конвенцията (право на справедлив процес в разумен срок)
В огромен брой осъдителни решения (повече от 1/3 от общия брой
решения срещу България) ЕСПЧ установява нарушение на правото
на справедлив процес в разумен срок. Бавното правораздаване е
едно от най-честите оплаквания в българските жалби. То стана причина и за постановяване на първите пилотни решения срещу България.
В своите решения Съдът отбелязва, че гарантирането на разумен
срок е задължение не само на съдилищата. Законодателната и изпълнителната власт имат своите отговорности във връзка с осигуряване на необходимите условия и ресурси.
Особено важно е внимателно да се следят решенията, установяващи бавно правораздаване, тъй като те позволяват да се анализират
причините, довели до забавяне на делата и на тази основа да се
предприемат целенасочени мерки за ускоряване на гражданския,
административния и наказателния процес. Някои от главните причини са посочени в двете пилотни решения срещу България, а именно:
неправилна правна квалификация на спора; необосновано връщане на делото във фаза досъдебно производство; забавяне на вещите
лица и експертите; бавен обмен на информация между различните
институции и др. Предложен е и критичен преглед на съществуващите у нас средства за преодоляване на проблема, които Съдът оценява като недостатъчно ефективни. Все по-необходимо е Висшият съдебен съвет да изготви подробен и задълбочен анализ на причините
за забавяне на делата и за натовареността на магистратите.
Бавното правосъдие е равносилно на липса на правосъдие, поради което в редица случаи ЕСПЧ, освен нарушение на чл. 5, намира
и нарушение на чл. 13 от ЕКЗПЧОС – липса на ефективни правни
средства за защита.
ІІІ. Подход към решенията на ЕСПЧ и посочените в тях проблеми
Може да се твърди, че с малки изключения действията на българската държава по отношение на осъжданията на ЕСПЧ се развиват на
една принципно погрешна основа, което не позволява постигането
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на устойчив напредък по отношение на преодоляване на констатираните от Съда проблеми (фиг. 12). Всъщност, както нееднократно
установява Юридически барометър, този подход се наблюдава като
цяло по отношение на проблемите на правния ред. Биха могли да бъдат посочени редица примери, илюстриращи липсата на адекватно
отношение към въпросите на правния ред и в частност проблемите
на българското правораздаване, изтъкнати в практиката на ЕСПЧ.

Фигура 12

Подход към решенията на ЕСПЧ
Вземане на
„мерки“
Непознаване
Неразбиране
Неглижиране

Неумение/
Нежелание да
се дефинират
проблемите

- формален подход
- прибързаност,
необмисленост,
действие на „парче“
- лутане между
различни решения

Неизпълнение
на взетите
мерки
Отлагане във
времето

Липса на
отговорност,
прехвърляне на
отговорността

- минимизиране
на щетите

3.1. Институциите и техните представители продължават да демонстрират непознаване и неразбиране на решенията на ЕСПЧ или неглижиране на тяхното значение.
Пример за това са публичните изказвания на политици и магистрати по въпроси, свързани с вината, преди да е постановена окончателна присъда. Съдът в Страсбург нееднократно се е произнасял,
че подобни изяви противоречат на презумпцията за невиновност 30.
Законодателят не само че не предприема промени в действащата
уредба за съобразяване на решенията на ЕСПЧ, но приема нови
30

Вж. делата Петков срещу България, Гарлицки срещу Полша.
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законови положения, които са в открито противоречие с ЕКЗПЧОС 31.
Немалък брой от българските магистрати продължават да не отчитат
юридическата сила на ЕКЗПЧОС и не са склонни да прилагат пряко
Конвенцията и решенията на ЕСПЧ при наличие на норми в българското законодателство, които им противоречат32. Показателно в този смисъл е предложеното деление на решенията на съдилищата в представения от председателя на Пловдивския апелативен съд доклад до Висшия
съдебен съвет от декември 2012 г. Той обособява съдебни решения на
съдилищата, нарушаващи българските закони и ЕКЗПЧОС, и съдебни
решения в съгласие с националните закони, но в противоречие с Конвенцията. ЕКЗПЧОС отговаря на условията на чл. 5, ал. 4 от Конституцията и е част от вътрешното право с предимство пред онези негови
норми, които й противоречат и следователно подобно разграничение е
най-малкото неуместно.
Като положителна стъпка следва да бъде оценено предвиденото задължение за внасяне на годишен доклад за изпълнението на осъдителните решения на ЕСПЧ в Народното събрание33. Това ще повиши
информираността на институциите и може да служи като допълнително

Все още, въпреки множеството решения на ЕСПЧ, съдържащи конкретни критики и препоръки, Законът за
специалните разузнавателни средства не съдържа необходимите гаранции за защита на неприкосновеността на личния живот. Вж. делата Хаджиев срещу България, Асоциацията за европейска интеграция и права на
човека и Екимджиев срещу България.

31

През 2010 г. бяха извършени промени в Гражданския процесуален кодекс (чл. 519 и чл. 520) , с които забраната за принудително изпълнение на парични вземания беше разширена – не само по отношение на
държавата, но и по отношение на общините. Впоследствие Конституционният съд обяви промяната за противоконституционна, но невъзможността за принудително изпълнение срещу държавата беше запазена. Решението на Конституционния съд (РКС № 15/2010 г.) може да бъде критикувано – както от гледна точка на
недопускането на искането на омбудсмана за несъответствие на ГПК с международните договори (тъй като
той „можел“ да иска оценка на законите само с Конституцията), така и в светлината на практиката на ЕСПЧ
(Манчева срещу България, Ангелов срещу България и др.), според която не може да има справедлив процес,
без гаранции за изпълнение на съдебните решения, а установената привилегия за държавата противоречи
на тази идея.
Сериозни въпроси относно неговото съответствие с практиката на Съда в Страсбург повдига и Законът за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. От тази гледна точка определянето на
процедурата по закона в РКС № 13/2012 г. като гражданска е твърде спорно.
Според проучване, осъществено от Фондация за развитие на правосъдието, 12,5 % от магистратите никога
не прилагат директно решенията на ЕСПЧ, 3,4 % избягват да ги прилагат пряко, а 52,6 % биха ги прилагали,
но само при наличие на утвърдена съдебна практика. 58,3 % от анкетираните магистрати биха прилагали
решенията на ЕСПЧ, защото това следва от чл. 5, ал. 4 от Конституцията, 22,6 % биха ги прилагали, ако
те им дават аргументи в подкрепа на тезата, която те желаят да залегне в основата на съответния акт. За
4,3 % директното прилагане на решенията на ЕСПЧ следва от качеството му на авторитетен съд, а 4 % биха
прилагали директно неговите решения, защото това е справедливо. По-подробен анализ на тези данни вж. в
Белов, М. Източниците на правото в действие – правосъдието между позитивизма и реализма, Съвременно
право, 2012, № 4.

32

33

84

Решение на Народното събрание от 21 септември 2012 г.

средство за натиск за решаване на проблемите, установени в практиката на Съда в Страсбург. Заслужава да се обмисли възможността за
въвеждане на оценка за съответствието на внасяните законопроекти
с ЕКЗПЧОС34.
3.2. Независимо от богатата вече практика на Съда, все още проблемите не се назовават достатъчно ясно или не се анализират правилно
причините, които ги пораждат. Такъв например е проблемът за полицейското насилие. Въпреки множеството осъждания, българската държава отказва да признае, че такъв проблем съществува и не предприема мерки за по-ефективно разследване на тези случаи.
Поради това и взетите мерки често се характеризират с:
Формален подход – за да бъде показана воля за справяне с проблемите се приемат закони и/или програмни документи, които се отчитат
като напредък, но често остават само на полето на добрите намерения,
тъй като впоследствие не се изпълняват. Така например през 2009 г.
Народното събрание прие Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, в който е предвидено, че минималната жилищна площ за един лишен от свобода не може да бъде по-малко от 4 кв.
м. Законът предвижда разпоредбата да влезе в сила в 3-годишен срок
от приемането на програма за подобряване на условията в местата
за лишаване от свобода. Министерският съвет прие такава програма
(2010 г.), както и План за действие за изпълнение на програмата (2011
– 2013). Предвидени са срокове, отговорни ведомства и финансови
средства за изпълнение на заложените мерки. Така разписаните ангажименти не се изпълняват.
Необмисленост и прибързаност на решенията, действия на „парче”
– без да се извършва цялостен анализ на причините, пораждащи един
проблем, се предприемат единични несъгласувани действия, които
често създават нови проблеми. Този подход е особено характерен за
работата на законодателния орган, като в голяма степен той се генерира от Министерския съвет и министрите. Създаването на специализиВ Резолюция на 1823 (2011): „Националните парламенти – гарантите на човешки права в Европа” Парламентарната асамблея на Съвета на Европа препоръчва на държавите да предприемат комплекс от мерки
за осигуряване на съответствието на законодателството и административните практики с международните
правозащитни стандарти, в това число процедури за парламентарен контрол и наблюдение на изпълнението
на решенията на ЕСПЧ.

34
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рания наказателен съд в голяма степен е потвърждение на тази теза.
Водещите идеи са свързани с повишаване на бързината на делата срещу организираната престъпност и по-тясна специализация на магистратите, работещи в новата структура. Очакваните резултати трудно ще
бъдат постигнати, тъй като това решение беше взето, без да се извърши цялостен анализ на проблемите на наказателното правораздаване.
Лутане между различни решения – нерядко само в рамките на няколко години се възприемат различни решения. Така например при
приемането на Наказателно-процесуалния кодекс през 2005 г. (в сила
от април 2006 г.) е предвидена възможност след изтичане на определен срок, в който делото е на досъдебно производство (1, съответно 2
години за тежки престъпления) то да бъде прекратено. Обвиняемият
може да поиска то да бъде гледано в съда и ако прокурорът не реагира
в 2-месечен срок, съдът следва да прекрати производството (глава 26,
чл. 368 и 369 от Наказателно-процесуалния кодекс). През 2010 г. тази
възможност беше премахната с мотив за гарантиране на изпълнението на конституционното задължение на прокуратурата да привлича към
обвинение лицата, извършили престъпление в рамките на давностния
срок, както и за осигуряване на правото на пострадалия да получи правосъдие35. В последно време се чуват все повече гласове за възстановяване на тази възможност като ефективен стимул за сравнително
бързото приключване на досъдебното производство36.
Минимизиране на щетите – в последните години политиката на българската държава относно осъжданията в Страсбург в голяма степен
се свежда до опити за намаляване на разходите на държавата. Показателен е увеличаващият се брой на приятелските споразумения и едностранните декларации, с които държавата признава нарушението и се
съгласява да плати обезщетение, като по този начин се намаляват разходите за водене на делото, които тя би платила като загубила страна.
3.4. Държавата не проявява необходимата настойчивост и последователност за изпълнение на мерките, които самата тя е приела. Примерът
с ангажимента за подобряването на условията в местата за лишаване от
Отмяната на глава 26 е коментирана в двете пилотни решения срещу България и е предмет на разглеждане
от Конституционния съд в решение № 10 от 2010 г.

35

Според някои изследвания средната продължителност на разглеждане на делата е 841 дни, като 535 дни
делото е на досъдебна фаза.
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свобода е доста красноречив. Често, вместо да се работи за решаване
на проблема, неговото решаване се отлага във времето. Така, с измененията в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража въвеждането на изискването за осигуряване на минимална жилищна
площ от 4 кв.м. на един лишен от свобода е отложено за 2019 г. Един
от мотивите е, че при неизпълнение на това изискване в първоначално
предвидения срок (2013 г.), ще се увеличат многократно осъжданията в
Страсбург. Това отново показва неразбиране и недооценяване на смисъла на решенията на ЕСПЧ. Осъжданията са за нарушение на правата,
гарантирани с ЕКЗПЧОС, едно от които е забраната за нечовешко или
унижаващо отношение. Пренаселеността на затворите и лошите битови
условия ще продължат да са предпоставки за нарушаване на тази забрана и ще дават основания за бъдещи осъждания. Крайно време е да
се разбере, че отсрочването на проблема не решава проблема, а често
пъти го задълбочава и усложнява допълнително.
3.5. Проблем у нас продължава да бъде невъзможността за носене
на отговорност от страна на компетентните институции, съчетана със
склонност за прехвърлянето й помежду им. В този контекст заслужава
да се обсъди възможността за създаване на правила за търсене на
юридическа отговорност (имуществена, дисциплинарна) от страна на
съответните институции и длъжностни лица, допуснали нарушение на
ЕКЗЧОС. В противен случай практически отговорността ще бъде носена от всеки български гражданин – данъкоплатец, върху когото ще тежат обезщетенията, изплащани от българската държава.37
Видно от изложеното, България изпълнява решенията на ЕСПЧ, като се
ограничава до заплащане на присъдените обезщетения38, макар и с
известно забавяне в някои случаи. По отношение на предписаните от
Съда генерални мерки действията на българската държава са мудни,
колебливи и неубедителни. Причините, поради които не се изпълняват
тези мерки, са предмет на отделни анализи39.
Според публикувани в пресата данни в периода 2000 – 2011 г. обезщетенията, платени по загубени от
страната ни дела пред Съда в Страсбург възлизат на 10.3 млн. лева или средно около 1 млн. лева годишно.
Докато през 2000 г. сумата е 40 000 лева, през 2009 г. правителството е платило 3.375 млн. лв.

37

В доклада на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно наблюдението на изпълнението на решенията на ЕСПЧ, публикуван през 2012 г., са констатирани случаи на забавяне на изплащането на присъдени обезщетения от страна на България, като по брой забавени обезщетения сме на 6-то място, изпреварени
само от Турция, Полша, Русия, Украйна и Италия .

38

Като такива се сочат политическата неприемливост на определени мерки, възможността те да застрашат
правомощията на институции, противоречието им с дълбоко вкоренени публични възприятия и др. Вж. доклада Центъра за либерални стратегии, публикуван през 2009 г.,„Засилване на ролята на Европейския съд за
правата на човека в България: препоръки за промяна на съществуващите политики”.

39
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Неизпълнението на решенията на ЕСПЧ е причина да бъдем поставени
под „засилено наблюдение” от страна на Съвета на Европа. По брой
дела, докладвани като заслужаващи специално внимание от Комитета
на министрите България е 3-та (9 %) след Турция (13 %) и Русия (12 %).
Под засилено наблюдение попадат решения, които установяват повтарящи се нарушения. България е наблюдавана по 3 основни групи дела:
бавно правораздаване, полицейско насилие, нарушаване на правото
на зачитане на семейния живот при експулсиране на чужди граждани.
Извършеният анализ показва ясната необходимост от промяна на подхода на българската държава по отношение на проблемите, установявани в решенията на ЕСПЧ. Нужни са много по-голяма решителност и
последователност в отстояването на основните права на човека. Немалка част от проблемите имат системен характер, поради което усилията за тяхното преодоляване предполагат комплексен подход и взаимодействие. Би следвало много по-активно да се използва опитът на
правозащитните организации и водещите специалисти в областта на
правата на човека. Крайно време е да се обединят и умножат усилията, насочени към постигане на значимата цел – по-добро правораздаване и по-добра защита на основните права и свободи на гражданите.
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VIII. проучване на
общественото мнение

П

роучването на общественото мнение е осъществено от Института
за социални изследвания и маркетинг МБМД в периода 16 – 19
февруари 2013 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)

%
2012 2012 2013
2010 2011
февр. септ. февр.

Средна оценка

3.17

3.11

3.08

3.03

3.02

Без отговор

5.6

8.2

8.7

4.2

1.4

2 Слаб

23.1

28.6

24.9

29.0

29.1

3 Среден

39.4

31.1

37.9

38.8

42.7

4 Добър

26.3

26.5

25.2

24.4

23.4

5 Много добър

4.4

5.0

2.8

3.4

2.8

6 Отличен

1.3

0.6

0.5

0.2

0.7

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

2010 2011

2012 2012 2013
февр. септ. февр.

Без отговор

6.6

5.8

7.9

7.4

6.1

Често се променя

50.0

34.2

40.0

39.5

36.3

Много е разхвърляно – голям брой закони, правилници, наредби

40.0

30.5

41.5

39.5

35.8

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

47.7

43.0

48.9

41.9

42.4

Не е съобразено в достатъчна степен със законодателството на ЕС

17.6

22.0

17.1

14.4

17.3

Законите са добри, но не се прилагат

43.2

47.6

48.8

54.4

47.2

Друго

0.9

1.0

1.5

1.8

0.9
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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 2012 2013
февр. септ. февр.

Без отговор

7.5

9.7

11.5

14.0

9.6

Народното събрание, защото често променя законите

41.4

36.5

27.0

24.4

34.5

Министерският съвет, защото приема ненужно голям брой
правилници и наредби

24.3

14.8

12.8

15.2

15.4

Съдът, защото не решава обективно

15.7

23.6

28.5

26.2

22.6

Полицията, защото не изпълнява добре функциите си

2.2

4.6

6.3

5.4

4.4

Прокуратурата, защото не подготвя добре обвиненията

8.9

10.3

13.9

13.9

11.3

-

0.6

-

1.0

2.2

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

2010

2012 2012 2013
февр. септ. февр.

Без отговор

10.5

11.6

14.6

10.8

Народното събрание

4.5

0.8

1.8

2.8

Съда

39.6

30.6

21.9

29.9

Полицията

33.5

24.7

24.8

21.1

Прокуратурата

20.1

8.6

6.0

8.0

Европейския парламент

4.5

2.4

3.1

3.4

Европейският съд по правата на човека в Страсбург

4.2

13.8

17.9

15.1

Омбудсмана

18.1

4.9

6.1

5.8

Синдикатите

0.2

0.7

1.6

1.4

Друго

0.1

1.9

2.1

1.6

5. КОИ СПОРЕД ВАС СА ГЛАВНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА НЕСПАЗВАНЕТО НА ПРАВНИЯ РЕД? 2012 2012 2013
(Посочван е повече от 1 отговор)
февр. септ. февр.
Без отговор

5.5

6.2

3.8

Непознаването на законите и другите нормативни актове

10.2

12.7

13.3

Честите промени в тях

16.2

14.3

19.6
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Разхвърляното и объркано законодателство (много на брой закони, правилници,
наредби)

17.9

14.9

20.7

Нежеланието да се спазват правилата

22.7

30.6

24.3

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

27.0

23.0

24.2

Корупцията

33.6

27.7

32.6

Друго

0.7

1.8

0.7

2013
6. ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА БИХТЕ ЛИ ПОДАЛИ ЖАЛБА ДО ЕВРПОЕЙСКИЯ СЪД
2010
ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В СТРАСБУРГ И ЗАЩО? (Посочван е само 1 отговор)
февр.
Без отговор

11.2

12.0

Да, защото нямам достатъчно възможности за защита в България

11.4

16.8

Да, защото имам по-голямо доверие в неговата безпристрастност и компететност

39.2

29.0

Не, защото не знам как става

22.6

21.1

Не, защото е скъпо

15.3

18.7

Друго

0.4

2.4

7. СПОРЕД ВАС ТРЯБВА ЛИ ГРАЖДАНИТЕ ДА МОГАТ ДА СЕ ОБРЪЩАТ ПРЯКО КЪМ
КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ПРАВА? (Посочван е само 1
отговор)

2010

2013
февр.

Без отговор

10.2

25.1

Да

84.8

60.2

Не

5.0

14.7

8. СПОРЕД ВАС ТРЯБВА ЛИ ЛИЦА, ОСЪДЕНИ НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА НА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ,
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДАТ ОСТАВЯНИ В АРЕСТА ДО ПОСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА
ПРИСЪДА? (Посочван е само 1 отговор)

2013
февр.

Без отговор

15.8

Категорично да

38.2

По-скоро да

32.0

По-скоро не

11.2

Категорично не

2.8
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9. ОБЯСНЕТЕ ПРИ КАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА БИХТЕ ПОДКРЕПИЛИ ОСТАВАНЕТО В АРЕСТА НА ЛИЦА,
ОСЪДЕНИ НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА НА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ? (Посочван е само 1 отговор)

2013
февр.

Без отговор

18.8

Бих подкрепил/а винаги, при всички обстоятелства

33.0

Бих подкрепил/а само за тежки престъпления

44.8

Бих подкрепил, ако не е много скъпо

3.4

10. БИХТЕ ЛИ ОБЯСНИЛИ ЗАЩО ПОДКРЕПЯТЕ/НЕ ПОДКРЕПЯТЕ ОСТАВАНЕТО В АРЕСТА НА ЛИЦА,
ОСЪДЕНИ НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА НА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ? (Посочван е само 1 отговор)

2013
февр.

Без отговор

14.7

Не подкрепям, защото тази мярка е твърде тежка, а подсъдимият може да се окаже невинен

6.9

Не подкрепям, защото съдът най-добре може да прецени при всеки отделен случай дали да
наложи тази мярка

6.4

Не подкрепям, защото има риск България да бъде осъждана в Страсбург и да плаща
обезщетения за нарушаване на човешките права

2.6

Подкрепям, защото щом подсъдимият е осъден на първа инстанция е по-вероятно да е виновен

18.8

Подкрепям, защото така ще се защитят по-добре животът и здравето на подсъдимия

10.5

Подкрепям, защото това ще попречи на подсъдимия да извърши ново престъпление или да се
укрие

38.7

Друго

1.4

11. КОЛКО СПОРЕД ВАС Е РАЗУМНО ДА ПРОДЪЛЖАВА ЕДНО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО ОТ ПОВДИГАНЕ
НА ОБВИНЕНИЕ ДО ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ПРИСЪДАТА?
(Посочван е само 1 отговор)

2013
февр.

Без отговор

12.1

До 6 месеца

45.4

До 1 година

23.5

До 2 години

3.6

До 3 години

0.1

До 5 години

0.1

Колкото е необходимо

15.2
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Бележки

93

94
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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

