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За проекта

Уважаеми госпожи и господа,
Представям на Вашето внимание осмия 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 седем броя на Юридически барометър, обхващащи съответно периодите януари – юни 2010 г., юли – декември 2010
г., януари – юни 2011 г., юли – декември 2011 г., януари – юни 2012 г.,
юли – декември 2012 г. и януари – юни 2013 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.
Осмият брой на Юридически барометър продължава изследването на
състоянието и развитието на правния ред за периода юли – декември
2013 г. Той представя данни по наблюдаваните показатели, анализирани в сравнителен порядък спрямо предходните периоди.
Акцент в броя е поставен върху проблемите на юридическото образование и юридическата квалификация.
Специални гости на броя са г-жа Иванка Иванова – директор на Правната програма на Институт „Отворено общество” и г-н Драгомир Йорданов – директор на Националния институт на правосъдието, на които
благодарим за подкрепата и изразената позиция.
Накрая, бих искал още веднъж да благодаря на нашите партньори от
Фондация „Америка за България”.
Даниел Вълчев
Ръководител на проекта
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Гост на броя

Юридическото образование през призмата на Рейтинговата
система на висшите училища в България за 2013 година
В „За оратора“ Марк Тулий Цицерон разказва защо и как той самият
учил право по време на Римската република. Цицерон решил да учи
право, защото само такова образование гарантирало достъп до найвисоките държавни длъжности в Римската република, т.е. до управлението на страната. Цицерон учил право в дома на изтъкнатия юрист
Квинт Муций Сцевола. Самият Сцевола не искал да има ученици. По
това време обаче по-изтъкнатите висши държавни служители (дейст6

ващи и бивши) давали безплатно съвети и консултации по правни
въпроси на гражданите, които се нуждаели от такива. Обичайно било
рано сутрин сенаторите да се изстъпят на Форума и да започнат да се
разхождат напред – назад, с което показвали, че са на разположение.
За действащите висши държавни служители, това бил начин да си осигурят клиентела от граждани, които при избори да гласуват за тях и да
ги подкрепят за по-висока длъжност. Сцевола вече бил преминал през
всички най-високи длъжности и давал правни съвети на съгражданите си съвсем безкористно. Понеже бил стар и болен, приемал у дома
си. Нямал ученици, но допускал слушатели. Именно като слушател на
консултациите, давани от Сцевола, Цицерон придобил и правно образование. „Без съмнение” – казва Цицерон1, „домът на юрисконсулта е
прорицалище за цялата държава” (Oraculum Totius Civitatis).
Разказвам тази история, защото тя описва един идеал едновременно за държавно управление и за юридическо образование и показва
връзката помежду им. Характерните черти на този идеал са:
Държавата се управлява чрез правото.
Висшите държавни длъжности са достъпни само за образовани хора,
които добре познават правото.
Юридическото образование е пряко свързано с юридическата практика.
Юридическото образование почива не само на изучаване на правото, но и на опознаване на неговата държавна и социална функция.
Предвид целите на тази публикация, не е възможно да разгледаме подробно доколко българската действителност в момента е съответна на
този идеал. Една инициатива на Министерството на образованието и
науката обаче - Рейтинговата система на висшите училища в България2 - ни дава вече достатъчно възможност да проследим особености1

Марк Тулий Цицерон, „За оратора“, кн.I:200.

Уеб-порталът „Рейтингова система на висшите училища в България“ е създаден през 2010 г. като резултат от
изпълнението на проект „Разработване на рейтингова система за висшите училища в България“, изпълняван
от Дирекция „Висше образование“ на Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. През 2013 година порталът е актуализиран и доразвит от консорциум от три организации – Институт „Отворено общество“ – София, социологическа агенция
МБМД и Сирма Солшънс в рамките на проект BG051PO001/3.2.04-0001 „Развитие на рейтинговата система
на висшите училища“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г.,
съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, който се изпълнява от Дирекция „Висше образование“
на МОН. Самият портал е достъпен в интернет на адрес http://rsvu.mon.bg
2
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те на професионалната реализация на завършващите професионално
направление (ПН) „Право“ в българските висши училища (ВУ). Тук ще
представим данни в тази връзка и ще се опитаме да формулираме някои въпроси, въз основа на които по-късно, чрез едно специализирано
изследване, биха могли да се изведат и основните проблеми пред юридическото образование у нас.
1. Юридическото образование в контекст: някой сравнения между
професионални направления
По общ брой студенти ПН „Право” е третото най-масово професионално
направление във висшето образование у нас през 2013 година – у нас
в ПН „Право” учат 11,475 студенти, сравнено с 60,535 души, които учат
икономика и 27,663 души, които учат администрация и управление.

Фигура 1

Брой студенти в професионално направление, 2013 г.
70000
60000

60535

50000
40000

27663

30000
20000

11475

11269

10000
0

Брой студенти

Общ брой студенти в професионално направление, 2013 г.
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Показателят „Осигурителен доход на завършилите“ показва средния
осигурителен доход на завършилите съответното професионално направление през последните пет години. Средно за всички професионални направления осигурителният доход на завършилите е 868 лв.
Средният осигурителен доход на завършилите право е 873 лв., т.е. малко над средния. По този показател ПН „Право” се нарежда на 17 място
от всички професионални направления и средният осигурителен доход
на завършилите право е значително по-нисък от осигурителния доход
на завършващите ПН „Военно дело”, „Информатика и компютърни науки” и други. Професионалните направления, които са най-близо до ПН
„Право” по този показател, са ПН „Администрация и управление” (871
лв.) и ПН „Икономика” (870 лв.).

Фигура 2

Осигурителен доход на завършилите, в лв.
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Осигурителен доход на завършилите, в лв.
Среден осигурителен доход на завършилите различни професионални направления.
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Оценката на доходите на завършилите различните професионални направления трябва да бъде съобразена с регионалните особености на
пазара на труда. За това се използва отделен показател „Съотношение
на осигурителния доход на завършилите спрямо средната заплата за
областта“. Осигурителният доход на завършилите ПН „Право”, като съотношение със средната заплата за областта, отново е около средното
ниво за всички професионални направления. Правото тук съществено
изостава от професионални направления като „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Медицина”, „Обществено здраве” и
„Информатика”, които са лидери по този показател и при които средният осигурителен доход на завършилите е доста по-висок от средната
заплата за областта. Тук правото е отново по-близо до педагогиката,
отколкото до водещите професионални направления.

Фигура 3

Регионална значимост на средния осиг.доход
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Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната заплата за областта, 2013 г.
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Показателят „Безработица“ отразява дела на хората, които са завършили съответното професионално направление и са се регистрирали в
Бюрата по труда като безработни. По принцип средната безработица
сред висшистите у нас в момента е много ниска – 4.15%. И тук обаче ПН „Право” се представя малко по-лошо от средното за всички ПН
– безработицата сред завършилите право е 5.06%, и остава далеч от
професионалните направления, които са лидери по показателя – ПН
„Медицина”, „Стоматология”, „Военно дело” и „Фармация”, при които
безработицата е около и под 0.5%, т.е. десет пъти по-ниска спрямо безработицата сред завършилите ПН „Право”.

Фигура 4

Безработица сред завършилите, %
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Безработица сред завършилите различни професионални направления, в %, 2013 г.
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Разгледаните три показателя представляват основната част от стандартната група показатели „Реализация и връзка с пазара на труда“,
които в най-голяма степен определят класирането на отделните университети в Рейтинга. 35% от оценката на отделните университети зависи
от тази група показатели.
Тоест по някои от най-важните показатели от рейтинговата система
ПН „Право” се представя около или малко под средното за всички професионални направления.
Към момента ПН „Право” е едно достъпно и масово професионално
направление, което дава на завършващите средни до умерено добри
шансове за намиране на работа и една умерено добра перспектива за
доходи, които са съотносими или съвсем малко по-добри спрямо средното за географския регион на професионална реализация.
Това развитие трябва да бъде специално отбелязано, защото положението на ПН „Право” спрямо останалите професионални направления
за последните 20 години е съществено променено. Преди 20 години ПН
„Право” беше ограничено като достъп, с много малък брой студенти,
което обаче им даваше отлични шансове за намиране на работа и перспектива за доходи, които се очакваше да бъдат по-високи от средните.
Все още обаче, ПН „Право” продължава да бъде привлекателно за найдобрите ученици от средното образование.
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Фигура 5

Среден успех от средно образование, по ПН
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Среден успех от дипломата за завършено средно образование на студентите в отделни професионални направления.

2. Професионална реализация на завършилите ПН „Право“
Сравнението на комплексната оценка на различните висши училища,
които предоставят образование в ПН „Право” показва, че към 2013 г.
класацията се води от СУ и УНСС (съответно 62 и 57 точки), а най-ниско
оценени са БСУ и ВСУ (47 точки).
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Фигура 6

Сравнение по комплексна оценка
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Сравнение по комплексна оценка между висши училища в ПН „Право”, 2013 г.

И ако погледнем средния осигурителен доход на завършилите ПН „Право” в отделните университети, класацията по комплексна оценка горедолу се потвърждава.
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Фигура 7

Среден осигурителен доход на завършилите ПН Право,
2013 г.
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Среден осигурителен доход на завършилите ПН „Право”, по университети, 2013 г.

Завършилите ПН „Право” намират професионална реализация в различни професии и длъжности. Открояват се обаче две области на реализация, които си струва да бъдат обсъдени отделно – постъпването на
държавна служба и реализацията като юристи.
Делът на завършилите ПН „Право”, които постъпват на работа като
държавни служители, е най-висок сред завършилите ВТУ (близо 44%)
и ЮЗУ (40%). Този дял е наполовина по-нисък в университети като СУ
или УНСС, които са в челните места на Рейтинга по комплексна оценка.
В професиите „Юристи и специалисти по обществени науки и култура“
влизат типично юридическите професии като магистрати, адвокати,
съдия-изпълнители, съдии по вписванията. Производството на кадри
за типично юридическите професии е най-силно застъпено в УНСС
(33,57% от завършилите се реализират като такива), СУ (31,41%) и НБУ
(26,32%).
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Тоест има университети, които произвеждат значителен процент държавни служители, и университети, които произвеждат кадри за типично
юридически професии и тези две групи не съвпадат. Освен това групата университети, които произвеждат държавни служители, далеч не са
най-високо оценените университети по комплексна оценка.
Таблица 1

ВУ

Държавни служители

Юристи и специалисти по
обществени науки и култура

СРЕДНО ЗА ПН

30,07%

17,85%

ВТУ

43,70%

12,61%

ЮЗУ

40,48%

9,17%

ПУ

33,88%

17,82%

РУ

32,05%

16,63%

УНСС

22,86%

33,57%

БСУ

21,64%

11,09%

ВСУ

19,98%

13,85%

СУ

18,94%

31,41%

НБУ

15,79%

26,32%

Професионална реализация на завършилите ПН "Право" – дял на работещите като държавни служители и като юристи и
специалисти по обществени науки и култура
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Регионалната значимост на университетите е също много различна.
При проведена анкета сред студентите над 70% от интервюираните
студенти от НБУ съобщават, че планират своята професионална реализация в града или в областта, в която е разположено съответното
висше училище, т.е. в София. В София планират да останат и 62% от
завършващите право в УНСС и 56% от завършващите право в СУ. В
Бургас планират да останат 67% от завършващите право в БСУ.
На обратната страна на скалата се намират ЮЗУ (22% от завършващите планират да останат да работят в Благоевград) и ВТУ (32% от завършващите планират да останат във Велико Търново). Този феномен
вероятно има просто обяснение – ЮЗУ и ВТУ са големи университети,
разположени в сравнително малки областни градове и пазарът на труда е естествено ограничен по това съображение.
Точно тази особеност обаче има парадоксалната последица да превръща ЮЗУ и ВТУ в университети от истинско национално значение, за
разлика от СУ, УНСС и НБУ, които произвеждат кадри приоритетно за
София и областта.
Фигура 8

Регионална значимост на университетите
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Регионална значимост на университетите - процент на интервюирани студенти, които планират своята професионална
реализация в града или в областта на тяхното ВУ, анкета от 2013 г.
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3. Връзката на обучението в университетите с науката
Показателят „Брой статии в научни списания“ отразява броя статии в
научни списания по международната база данни SCOPUS за последните пет години в научната област на ПН „Право” към септември 2013 г.
От данните изглежда, че всъщност юридическа наука не се прави никъде другаде извън СУ. Какви са причините за това и изобщо какви са
проблемите, пред които е изправена юридическата наука в университети в България, би трябвало да представлява предмет на бъдещо, много задълбочено изследване. Базисната предпоставка на Рейтинга е, че
науката е важен фактор, който предопределя качеството на образованието във висшите училища. Очевидно е, че качествено юридическо
образование не може да бъде постигнато без качествена юридическа
наука.
Фигура 9

Сравнение по брой статии в научни списания
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Брой статии

Брой публикувани статии в научни списания по ПН "Право" през последните 5 години, данни от SCOPUS, 2013 г.
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4. Връзка на обучението в университета с практиката
Рейтинговата система на висшите училища е стандартизиран инструмент, който обхваща всички професионални направления. Установяването на основните проблеми пред юридическото образование специално, би изисквало нарочно допълнително и по-подробно изследване.
Тук само искам да посоча един проблем, който не може да бъде установен в момента с Рейтинговата система, но е важен за юридическото
образование. Става въпрос за професионалния избор на завършващите – към кой дял на правото те се ориентират най-често и защо?
През 2010 година Институт „Отворено общество“ – София, представи
едно изследване на правните проблеми на гражданите3. То установи,
че над 46% от всички граждани са имали поне един сериозен правен
проблем през последните 3,5 години преди провеждане на изследването (анкетата е проведена през 2007 година). Най-често срещани
са правни проблеми, свързани с потреблението на стоки и услуги –
22,23% от гражданите, които са имали правни проблеми, са имали точно такъв правен проблем. На второ място по честота на споменаване
са проблеми със съседите (15,20% от всички, които са имали правни
проблеми през последните 3,5 г.), а на трето – получаването на социални и други помощи (11,08% от всички, които са имали правен проблем).

3
Граматиков, М. „Изследване на правните проблеми на гражданите“, ИОО-София, 2010 г., достъпно в интернет
на уеб страницата на Института www.osi.bg
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Фигура 10

Честота на правните проблеми по вид, %
Семейни проблеми

5.98

Трудови спорове

6.95

Парични спорове

7.68

Покупко-продажба на недв.имот

7.92

Получаване на социални и др.помощи

11.08

Проблеми със съседите

15.2

Потребление на стоки и услуги

22.23
0

5

10

15

20

25

Вид правен проблем

Честота на правните проблеми по вид - дял от лицата, които са имали сериозен правен проблем през последните 3,5 години и
са посочили от каква правна област е бил проблемът, Изследване на ИОО -София, 2010 г., данните са от 2007 г.

На дискусията при представяне на резултатите от изследването през
2010 година проф. Красимира Средкова посочи наличието на едно сериозно разминаване между професионалния избор, който правят завършващите ПН „Право” и реалните правни проблеми на гражданите.
Тя каза4: „…в юридическите факултети към отраслите, свързани с тези
ежедневни проблеми на хората, има изключително нисък интерес. Студентите се интересуват от търговско, от данъчно право и други подобни… семейното и наследственото право са бедни роднини. Да не говорим за трудовото и осигурителното право. Но това е животът на хората.“
Проблемът, дефиниран от проф. Средкова, показва две неща – първо,
че юридическото образование в момента не произвежда кадри, които
са готови веднага да се ангажират с решаване на конкретните правни
4
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Граматиков, М., цитирано по-горе, стр.57.

проблеми на гражданите. Този проблем не е само проблем на юридическото образование, разбира се. Ако работните места за юристи в
Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за закрила на детето
и прочие държавни структури за социално подпомагане са малко на
брой и зле платени, те, разбира се, няма да бъдат привлекателни за
завършващите ПН „Право”. Ако системата за предоставяне на правна
помощ на нуждаещи се граждани работи почти изцяло за покриване
на задължителната защита по наказателни дела, а не съдейства за решаване на административноправни, гражданскоправни или семейноправни проблеми, тогава няма защо да се изненадваме, че студентите
нямат интерес към тези дисциплини.
Обаче проблемът не е само в ниския бюджет на системата за правна
помощ и в слабата привлекателност на държавната служба за юристи.
Въпросът е дали изобщо и как юридическото образование в университетите разкрива пред студентите социалната функция на правото.
Иванка Иванова
Директор на Правната програма
на Институт „Отворено общество”
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Гост на броя

Въпроси на юридическата правоспособност
Въпросите относно юридическата правоспособност и начина на провеждане на стажа и последващия го изпит, включително необходимостта от
тяхното съществуване, са обект на дискусия от повече от двадесет години.
Целта на стажа и изпита за правоспособност е формулирана в разпоредбата на чл. 294, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), както и
(в по-категорична форма) в аналогичната разпоредба на чл. 163, ал.
2 от отменения ЗСВ. Накратко – държавата да гарантира, че всички
практикуващи (т.е. правоспособни) юристи, независимо от бъдещата
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им професионална реализация, имат еднакво (минимално) ниво на
практическа подготовка, познания и умения относно функционирането
на правосъдието.
В Германия, откъдето този модел е заимстван, стажът е с продължителност две години, а изпитът за правоспособност обхваща серия от
писмени изпити в различни области на правото с продължителност от
няколко часа всеки. Процентът на неиздържалите изпита варира от 10
до 15% през различните години.
В България от 1988 г. насам тази материя е обект на регулиране от
единадесет законодателни изменения1 на три закона2, едно решение
на Конституционния съд3 и няколко наредби, които през годините са
променяли всички съществени характеристики на модела:
1) Продължителността на стажа (в различни периоди 3 месеца, 6
месеца или 1 година);
2) Момента на провеждането на стажа – след държавните изпити
или след семестриалното завършване и преди държавните изпити
(1988-1991 г.);
3) Статута на стажантите – получаващи възнаграждение от Министерството на правосъдието, без възнаграждение (както е в момента) или задължени да внасят сами възнаграждението и осигуровките в министерството, което впоследствие ги изплаща (кратък период
през 90-те години) – както и тяхното наименование – стажант-съдии, съдебни кандидати, стажант-юристи;
4) Признаването или не на периода на стажа като юридически стаж;
5) Подзаконовото регулиране и организацията на стажа;
6) Начина на полагане на изпита, включително наименованието му
(теоретико-практически изпит, изпит за правоспособност) и т.н.
Разпространено е мнението, че моделът на стаж и изпит за правоспособност в България като цяло действа успешно докъм началото на 90-те
1

През 1988, 1991, 1994 (нов закон), 1996, 1998, 2002, 2003, 2006, 2007 (нов закон), 2009 и 2011 г.г.

Закон за устройство на съдилищата от 1976 г. (отм.), Закон за съдебната власт от 1994 г. (отм.) и сега действащия Закон за съдебната власт от 2007 г.
2

3

Решение на КС № 13 от 16.12 2002 г.
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години на миналия век, при различни от сегашните обществено-икономически условия. Към този момент държавата е основен работодател на
юристите било в съдебната система, било в държавната администрация,
било в предимно държавната стопанска сфера. От тази гледна точка възнаграждението на стажантите може да се разглежда и като инвестиция
на държавата-работодател в своите бъдещи служители. Същевременно
не бива да се забравя, че дотогава в страната съществува само един
юридически факултет с едва няколкостотин випускници годишно, което
позволява провеждането на ефективен стаж в съдебната система.
Съмнения относно ефективността на този модел в условията на преход
към демокрация и пазарна икономика в България се изразяват още
през втората половина на 90-те години. През 1998 г. доклад на Американската агенция за международно развитие (USAID)4 констатира
неговата ниска ефективност и препоръчва мерки на нейното повишаване. В същата насока са и препоръките на Програмата за развитие
на съдебната реформа на Центъра за изследване на демокрацията от
2000 г.5 Редица по-скорошни национални и международни документи
и публикации също поставят въпроса за ефективността на стажа и изпита за придобиване на юридическа правоспособност.
Действително, описаната по-горе нормативна динамика показва, че
държавата постоянно търси подходяща форма за провеждане на стажа и изпита за юридическа правоспособност. Същевременно, въпреки
отделни изразени мнения, основната алтернативна идея, а именно
отмяната на тази форма на практическа подготовка, до момента не
събира достатъчна законодателна подкрепа.
Необходимостта от стажа и изпита за правоспособност, от гледна точка
на ползата за съдебната система, отдавна се поставя под съмнение.
Доклад на Проекта за развитие на съдебната система на USAID6 от
2000 г. констатира, че много малка част от придобилите правоспособност юристи постъпват в съдебната система:
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4

Достъпен на http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACD794.pdf

5

Достъпна на http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=1042

6

Evaluation the Bulgarian Internship Program, USAID Judicial Development Project for Bulgaria, May 2000

Стажанти,
Стажанти, назначени
Назначени
назначени за
в съдебната власт
следователи
съдии

Година

Брой
стажанти

Назначени
съдии

Назначени
прокурори

1997

2 258

95

n.a.

n.a.

4,20 %

n.a.

1998

2 509

188

109

215

7,49 %

20,40 %

1999

3 900

169

87

237

4,33 %

12,64 %

Ситуацията не е много по-различна в наши дни. По данни на Министерството на правосъдието, през периода 2009 - 2013 г. са придобили правоспособност 8762 юристи. През същия период Висшият съдебен съвет е
назначил 110 младши съдии и 103 младши прокурори (общо 213 души),
което съставлява едва 2,43 % от броя на придобилите правоспособност.
Извършването на задълбочен анализ на данните за професионалната реализация на стажантите не само в съдебната власт, но и в адвокатурата,
държавната администрация, стопанския сектор, науката и образованието
и други области, би подпомогнало отговора на принципния въпрос дали, в
сегашните обществено-икономически условия, държавата следва да носи
отговорност за практическата подготовка на всички юристи в страната
или тази подготовка следва да се провежда по сектори и/или по професии.
Именно с цел повишаване на практическата подготовка на постъпващите
и работещите в съдебната система, през 2002 г. е създаден Националният институт на правосъдието и е въведено първоначалното обучение при
назначаването на младши съдии и младши прокурори, както и други форми на задължително обучение при постъпване в съдебната система7. Това
професионално и практически ориентирано обучение, преминало през
редица законодателни изменения, се утвърди като необходим, полезен и
значим фактор за повишаване качеството на правораздаването8.
Драгомир Йорданов
Директор на Националния институт на правосъдието
7

Чл. 35е и чл. 35ж от ЗСВ (отм.), Глава 11 (чл. 249-263) от действащия ЗСВ

„Преглед на съдебната реформа в България”, Български институт за правни инициативи, февруари 2013, стр.
18-19, достъпен на http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/Pregled_na_sydebnata_reforma_v_Bulgaria_2013.
pdf, Технически доклад към доклада на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка, м.
юли 2012 г., стр. 18-19, достъпен на http://ec.europa.eu/cvm/docs/swd_2012_232_en.pdf и други източници.
8
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I. Законодателна
дейност

П

рез периода юли – декември 2013 г. в Държавен вестник са обнародвани 63 закона (табл. 1) или средно между 10 и 11 закона
месечно. Тези 63 закона са, както следва: 3 нови, 44 закона за
изменение и допълнение (ЗИД) и 16 ратификации. В сравнение с предходния 6-месечен период (януари – юни 2013 г.) Народното събрание
е приело близо два пъти повече закони. По този показател данните потвърждават наблюденията за засилената законодателна активност на
Народното събрание в края на годината, когато се приемат бюджетните правила за следващата година и се правят изменения в данъчните
закони. Спрямо същия период на предходната година (юли – декември 2012 г.) приетите закони са с 21 по-малко. Това е най-малкият
брой приети закони през второто полугодие на съответната година за
последните 4 години.

Таблица 1

ПРИЕТИ ЗАКОНИ
Период

Общо

Нови

ЗИД

Ратификации

януари - юни 2010 г.

71

6

43

22

юли - декември 2010 г.

103

7

68

28

януари - юни 2011 г.

88

9

55

24

юли - декември 2011 г.

68

5

47

16

януари - юни 2012 г.

50

9

25

16

юли - декември 2012 г.

84

5

59

20

януари - юни 2013 г.

36

3

19

14

юли - декември 2013 г.

63

3

44

16

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg
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На годишна база през 2013 г. Народното събрание е приело най-малко закони в сравнение с предходните 3 години – 99 закона при 174
през 2010 г. (фиг. 1). Този извод се отнася както за общия брой законодателни актове, така и поотделно съответно за новите закони, ЗИД
и ратификациите. Възможно обяснение на по-ниската законодателна
активност може да се търси във факта, че през 2013 г. съвпадат краят
на мандата на 41-то Народно събрание и началото на мандата на 42-то
Народно събрание.
Съществени разлики се наблюдават и по отношение на новите закони
– 6 за 2013 г. и 13 и 14 за предходните 3 години.
Фигура 1

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg
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Приетият през разглеждания период относително малък брой закони
се отразява и при отчитане на средния брой закони, приети в рамките
на един 6-месечен период. На основата на събраните данни за осем
6-месечни периода този брой възлиза на 70 (предишният анализ констатира, че този брой е 71 закона, а към края на 2012 г. той е бил 77
закона на шестмесечие).
Изследването на средния брой приети закони на шестмесечие в рамките на съответната легислатура показва следните стойности. Средният
брой закони, приети за шестмесечие, в началото на мандата на 42-то
Народно събрание е под 50. Той е по-малък както спрямо средния брой
на приетите за полугодие закони в 41-то Народно събрание (69), така
и спрямо данните по този показател за 40-то НС (90) и 39-то НС (79).
1.2. И трите нови закона, приети през настоящия период – Закон за
държавния бюджет на Република България за 2014 г., Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. и Закон за
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. уреждат бюджетните правила за 2014 г. и като такива тяхното приемане не
е въпрос на автономна законодателна преценка, а следва от срочния
характер на бюджетните отношения.
За осемте анализирани 6-месечни периода са приети общо 47 нови
закона, от които едва около 1/3 са свързани с членството на България
в Европейския съюз.
1.3. Вече беше отбелязано, че през периода юли – декември 2013 г.
Народното събрание е приело 44 ЗИД. Тези 44 ЗИД реално изменят и
допълват 38 закона, тъй като 5 от законите са изменени и допълнени
с повече от един ЗИД през това шестмесечие – Наказателният кодекс,
Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за ветеринарномедицинската дейност и Законът за местните данъци и такси – с
по 2 ЗИД, а Законът за корпоративното подоходно облагане – с 3 ЗИД
за 6 месеца (табл. 2). Така в началото на своя мандат 42-то Народно
събрание не дава заявка да се разграничи от порочната практика на
чести промени в едни и същи закони и отсъстващо законодателно планиране, съпътствала дейността на предходните народни събрания.
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Таблица 2

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

Общ брой
изменени и
допълнени
закони

69

108

25

231

296

22

38

158

210

2

19

27

101

146

25

0

16

13

138

163

юли - декември 2012 г.

52

6

30

35

141

193

януари - юни 2013 г.

19

0

14

12

163

182

юли - декември 2013 г.

38

5

26

26

193

231

Период

Бр. закони,
изменени с
приетите ЗИД

Бр. закони,
изменени с
повече от 1
ЗИД

Бр. закони,
изменени
повече от
веднъж

януари - юни 2010 г.

39

4

13

юли - декември 2010 г.

65

3

40

януари - юни 2011 г.

52

3

юли - декември 2011 г.

45

януари - юни 2012 г.

Бр. закони,
изменени
и през
предходния
период

Източник: Сиела

1.4. През настоящия период се наблюдава слабо намаляване на относителния брой на законите, изменени повече от веднъж в рамките на
периода (както със ЗИД, така и с преходни и заключителни разпоредби
на други закони) – 26 от 38 закона или 68 % (табл. 2). За сравнение
през предходния период (януари – юни 2013 г.) този брой е бил 74 %
(14 от 19 закона). Въпреки това броят на законите, изменяни и допълвани повече от веднъж в рамките на 6 месеца, през последните две
години остава висок. През периода юли – декември 2012 г. той е бил
58 %, а през периода януари – юни 2012 г. – 64 %. За всички останали
периоди (2010 – 2011 г.) броят варира между 30 – 40 %.
За периода юли – декември 2013 г. лидери по брой изменения в рамките на едно шестмесечие са Кодексът за социално осигуряване – с 6
изменения и допълнения, Законът за данък върху добавената стойност
– с 5 изменения и допълнения, и Законът за ветеринарномедицинската дейност и Законът за корпоративното подоходно облагане – с по 3
изменения и допълнения.
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1.5. Броят на законите, изменени и допълнени и през предходния
6-месечен период, остава висок – 26 от 38 закона, или отново 68 %
(табл. 2). По този показател данните за всички изследвани периоди са
съизмерими и варират между 60 и 70 % (изключение прави само периода януари – юни 2012 г., когато е отчетено слабо подобрение по
този показател). При събиране на броя изменения и допълнения през
последните два 6-месечни периода (юли – декември 2013 г. и януари –
юни 2013 г.) се открояват следните по-ярки примери: Законът за данък
върху добавената стойност и Законът за корпоративното подоходно
облагане са изменени и допълнени общо 7 пъти за 2013 г., Законът
за устройство на територията и Законът за ветеринарномедицинската
дейност и Законът за чужденците – 6 пъти, а Законът за енергетиката
– 5 пъти за една година.
Не би могъл да се подмине фактът, че Кодексът за социално осигуряване се утвърждава като безапелационен национален рекордьор по
брой изменения – освен 6 изменения и допълнения през настоящия
период, той е променен още два пъти през първото шестмесечие на
2013 г. или общо 8 пъти за една година. Освен това той е изменен и допълнен 10 пъти през 2012 г., 4 пъти през 2011 г. и 10 пъти през 2010 г.,
т.е. общо 32 пъти за 4 години. От началото на 2014 г. до сега (5 март
2014 г.) Кодескът е изменен и допълнен още два пъти.
Недоумение буди отсъствието на законодателно планиране и извършването на многократни промени именно в законодателството, уреждащо иначе срочните данъчни правоотношения. Особено тревожно
е, че най-динамична се оказва законодателната уредба в област като
социалното осигуряване, която засяга голям брой български граждани,
свързана е с техните житейските планове, и поради това се нуждае от
по-голяма стабилност и предвидимост.
1.6. С преходните и заключителни разпоредби на приетите 3 нови закона и 44 ЗИД се предвиждат изменения и допълнения в 193 други
закона (табл. 2). Заедно с 38-те закона, които ЗИД пряко изменят и
допълват, общият брой на изменените и допълнени закони през периода юли – декември 2013 г. възлиза на 231 или с 49 повече спрямо
първото полугодие на 2013 г. и с 38 повече спрямо същия период на
2012 г. Така 1 закон, приет в рамките на настоящия период, изменя
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и допълва средно между 4 и 5 други закона, докато през предходното
шестмесечие 1 закон изменя и допълва средно между 7 и 8 закона
(извънредното увеличение през предходния период обаче се дължи на
Закона за публичните финанси, който с преходните и заключителните
си разпоредби измени и допълни 100 други закона). По този показател данните за настоящото шестмесечие се доближават до средните
стойности за всички анализирани периоди, а именно всеки закон да
изменя и допълва средно между 3 и 5 други закона.
1.7. От влизането си в сила законите, предмет на настоящото изследване, са изменяни и допълвани общо 1052 пъти или средно по около
27 пъти всеки при средна продължителност на действието им около 13
години (табл. 3). Тези стойности са съизмерими с данните за предходните три 6-месечни периода (януари – юни 2013 г. – средно по 25
пъти всеки закон при средна продължителност на действието около 10
години; периода юли – декември 2012 г. – по 25 пъти всеки закон
при средна продължителност на действието 13 години и периода януари – юни 2012 г. – по 26 пъти всеки закон при средна продължителност на действието си около 11 години) и потвърждават тенденцията
на увеличение спрямо 2010 и 2011 г., когато законите са изменяни
и допълвани средно, както следва: януари – юни 2010 г. – средно по
20 пъти при средна продължителност на действието 9 години, юли –
декември 2010 г. – средно по 20 пъти при средна продължителност на
действието 8-9 години, януари – юни 2011 г. – средно по 17 пъти при
средна продължителност на действието 11 години и юли – декември
2011 г. – средно по 19 пъти при средна продължителност на действието
12 години.
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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

януари - юни 2013 г.

476

387

2,3

25,1

16

17

15

юли - декември 2013 г.

1052

823

2,2

27,1

21

35

29

Източник: Сиела

1.8. През периода юли – декември 2013 г. средногодишният брой изменения и допълнения на закон е 2,2. Стойностите по този показател
остават относително постоянни през изследваните периоди. С изключение на инцидентното намаление, отчетено през юли – декември 2011
г. (1,2 изменения и допълнения на закон), през останалите шестмесечия данните са съотносими – те варират в рамките на 2,1 и 2,6.
1.9. За пореден път категорично се потвърждава наблюдението за засилените темпове на изменение на законодателството след 2005 г. От
всички 1052 изменения и допълнения 823 или близо 80 % са направени именно в този период. За всички изследвани 6-месечни периоди
процентът на измененията в законодателството след 2005 г. е трайно
над 70 %.
Статистиката се влошава от факта, че около 75 % от изследваните закони (29 от 38) са изменяни и допълвани повече от 10 пъти от 2005 г.
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досега. Този брой е малко по-нисък от стойностите за предходното
шестмесечие, когато броят на законите, изменени и допълнени 10 и
повече пъти след 2005 г., е около 80 % и напълно съизмерим с данните за периода юли – декември 2012 г. (39 от 52 закона или 75 %). За
всички изследвани периоди броят на законите, изменени и допълнени
10 и повече пъти след 2005 г., е трайно над 60 %.
1.10. През разглеждания период 36 от 38-те закона са изменяни и допълвани повече от веднъж годишно или отново над 90 %. По този показател данните и за осемте изследвани периода остават непроменливи.
1.11. По отношение на броя на законите, изменени и допълнени през
първата година след обнародването им, през настоящото шестмесечие се наблюдава известно подобрение – 29 от законите или 68 %.
За сравнение през първото полугодие на 2013 г. техният брой е 84 %
от изследваните закони. Стойността по този показател се доближава
отново до средните стойности за останалите 6-месечни периоди (64
% - юли – декември 2012 г., 32 % - януари – юни 2012 г., 57 % - юли –
декември 2011 г.; 42 % - януари – юни 2011 г.; 65 % - юли – декември
2010 г.).
1.12. За пореден път се открояват закони, които са изменени още преди да влязат в сила. Лидер в това отношение отново се явява Законът
за данък върху добавената стойност с неговите 3 изменения и допълнения, преди да влезе в сила. Примери за такава практика са и Законът за ветеринарномедицинската дейност, изменен и допълнен два
пъти, преди да влезе в сила, както и Законът за акцизите и данъчните
складове с едно изменение и допълнение, преди да влезе в сила. Не
са редки и случаите, когато в закони се правят изменения и допълнения, преди да са влезли в сила предходни промени. Най-често това се
случва, когато измененията и допълненията се правят с преходните и
заключителните разпоредби на друг закон, поради което влизането им
в сила не е съгласувано с паралелно разглеждани изменения и допълнения, направени със ЗИД (Закон за висшето образование). Все пак
обаче се срещат и случаи, когато преди да влязат в сила изменения
и допълнения, направени със ЗИД, влизат в сила други изменения и
допълнения, направени отново със ЗИД (Закон за корпоративното подоходно облагане).
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1.13. Както беше посочено в т. 1.8 средният брой изменения и допълнения на един закон за една година през разглеждания период е 2,2
и той е съизмерим със средните стойности, установени през всички
изследвани периоди. И през настоящия 6-месечен период обаче има
примери за закони със значително по-висок средногодишен темп на
изменение (фиг. 2).
Фигура 2

ТОП 5 НА ЗАКОНИТЕ С НАЙ-ГОЛЯМ СРЕДНОГОДИШЕН БРОЙ
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ ОТ ВЛИЗАНЕТО ИМ В СИЛА

Закон за данък върху добавената стойност
Закон за данъците върху доходите на
физическите лица
Закон за устройство на територията
Данъчно-осигурителен процесуален
кодекс
Кодекс за социално осигуряване

3,8
4,3
4,9
5,3
7,3

Източник: Сиела

Кодексът за социално осигуряване очаквано е категоричен лидер в
това отношение със средно 7,3 изменения и допълнения за една година. Сред първите 5 закона с най-висок средногодишен темп на изменение са и Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (5,3), Законът за
устройство на територията (4,9), Законът за данъците върху доходите
на физическите лица (4,3) и Законът за данък върху добавената стойност (3,8).
Анализът на осем последователни периода показва, че на най-интензивна законодателна намеса годишно са подложени Кодексът за
социално осигуряване, Законът за здравето и Законът за здравното
осигуряване, които най-често заемат челните позиции по изследвания

34

показател. Високият средногодишен брой изменения и допълнения на
основните закони, уреждащи тези важни обществени отношения, показва отсъствие на държавнически и професионален подход към необходимите промени, липса на приемственост в политиката и много
ниска ефикасност на правилата, което до голяма степен обяснява състоянието, в което се намират двете системи.
1.14. Сред законите с най-малък средногодишен брой изменения и допълнения от разглежданите през периода са Законът за дейностите по
предоставяне на услуги (0,2), Законът за допълнителния надзор върху
финансовите конгломерати и Законът за младежта (0,5), Кодексът за
търговско корабоплаване (0,6). На последното място с 0,7 изменения
и допълнения годишно са Законът за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и
Законът за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (фиг. 3).
Фигура 3

ТОП 5 НА ЗАКОНИТЕ С НАЙ-МАЛЪК СРЕДНОГОДИШЕН БРОЙ
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ ОТ ВЛИЗАНЕТО ИМ В СИЛА
Закон за дейностите по
предоставяне на услуги

0,2

Закон за допълнителния надзор върху
финансовите конгломерати

0,5

Закон за младежта

0,5

Кодекс за търговското корабоплаване
Закон за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране и
Закон за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищно-спестовни влогове

0,6
0,7

Източник: Сиела
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Следва да се има предвид обаче, че три от тези закони са „европейски” (свързани са с транспониране и прилагане на европейско законодателство) и темповете на изменението им до голяма степен зависи
от промените в уреждащите съответната материя европейски актове.
Законът за младежта е съвсем нов, в сила от 2012 г., а Законът за
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни
влогове на свой ред е с тясно приложно поле.
1.15. Анализът на данните относно отклоненията от общото правило
за влизане в сила на законите (3 дни след обнародването на закона в
Държавен вестник) показва, че близо 30 % от приетите закони (14 от
47 нови закони и ЗИД) предвиждат всички или отделни техни разпоредби да влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник.
Налице е известно подобрение спрямо предходния период, когато повече от 50 % от приетите закони влизат в сила от деня на обнародването им. По този показател данните се доближават отново до средните
стойности, установени през всички останали изследвани периоди, когато данните се движат между 20 % и 40 %. Въпреки това няма логични
аргументи в подкрепа на положението, че и 1/3 от всички приемани
закони влизат в сила в отклонение от принципното положение, закрепено в Конституцията, особено като се има предвид, че разликата е в
рамките на 3 дни.
През настоящия период един закон предвижда да влезе в сила с обратно действие. Това е Законът за изменение и допълнение на Закона
за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 91 от 18.10.2013 г.).
Той е свързан с транспонирането на директива на ЕС, адаптираща някои правила на данъчното облагане във връзка с присъединяването
на Република Хърватия към Европейския съюз. Поради това и законът
следва да влезе в сила от датата на присъединяване на Хърватия към
Съюза (1 юли 2013 г.), т.е. с обратно действие.
17 от приетите през първото полугодие на 2013 г. закони предвиждат
по-дълъг от 3-дневния срок за влизане в сила. 4 от тях обаче, независимо че уреждат по-дълъг vocatio legis, предвиждат отделни разпоредби
да влязат в сила от деня на обнародването им.
Общото правило за влизане в сила е спазено при 16 от 47 закона (3
нови и 44 ЗИД).
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1.16. Средният престой на законопроектите в Народното събрание
включва периода от внасянето им до окончателното им приемане на
второ четене. През настоящия период средният престой на законопроектите, превърнали се в закони, е около 49 дни – почти три пъти по-кратък от този през предходните два изследвани периода (януари – юни
2013 г. – 134 дни; юли – декември 2012 г. – 130 дни). Това е най-краткият среден период на разглеждане и приемане на законопроектите от
Народното събрание в рамките на 8 изследвани периода. Данните по
този показател за останалите изследвани периоди варират между 80 и
120 дни. Причина за по-краткия среден престой на законопроектите
може да се търси в отсъствието на „престояли” законопроекти поради
приключване на мандата на 41-то Народно събрание и началото на
мандата на 42-то Народно събрание.
Най-бързо приетите законопроекти през настоящия период са Законът
за допълнение на Закона за местните данъци и такси, Законът за изменение на Закона за висшето образование и Законът за допълнение
на Закона за ветеринарномедицинската дейност – само 3 дни след
постъпването им в Народното събрание. С изключителна скорост са
приети и Законът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
(за 7 дни след внасянето) и Законът за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства (за 8 дни след внасянето). Обяснение
за бързото приемане на тези закони през настоящия период може да
се търси в две посоки – малобройност на промените (4 от тези закони
съдържат само един параграф) и необходимост от спазване на някакъв срок (Законът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
транспонира Директива 2011/36/ЕС за предотвратяването и борбата
с трафика на хора и защитата на жертвите от него, която предвижда
задължение държавите членки да съобразят вътрешното си законодателство с нея в определен срок).
1.17. По 12 от законите, обект на настоящия анализ, има висящи в
Народното събрание законопроекти, като по 10 от законите тези законопроекти са внесени непосредствено след тяхното приемане. По 2
от законите има повече от 1 висящ законопроект към края на изследвания период. Това са Кодексът на труда с 3 висящи законопроекта, 2
от които са внесени след приемането на закона за допълнението му,
предмет на настоящия анализ, и Наказателният кодекс – с 2 висящи
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законопроекта, и двата внесени след приемане на законите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс през това шестмесечие.
По 1 от законите, изменени и допълнени през разглеждания 6-месечен
период, е приет нов ЗИД, които към края на периода все още е бил
на ниво висящ законопроект, но непосредствено след изтичането му е
приет окончателно от Народното събрание. Това е Кодексът за социално осигуряване.
1.18. Данните за вносителите на законопроектите, превърнали се в
закони през изследвания период, за първи път показват разместване
на тежестта между двата основни вносителя на законопроекти. През
настоящия период народните представители са внесли 26,5 законопроекта или 56 %, а Министерският съвет е внесъл 20,5 законопроекта
или 44 % (обединените законопроекти с различен вносител са отчетени
по ½ на двете места). За всички останали периоди основен вносител
на законопроектите е Министерският съвет, който внася между 70 и 80
% от всички законопроекти.
1.19. 16 от законите, включени в настоящото изследване (3 нови и
38 закони, изменени със ЗИД), или 39 % са били обект на контрол за
конституционност от тяхното приемане досега. Общо по тези 16 закона
Конституционният съд се е произнесъл с 32 решения, от които 14 съдържат цялостно или частично уважаване на исканията, а 18 решения
отхвърлят искането като неоснователно. Разпоредби на 8 от законите
(около 20 % от изследваните закони) са обявявани за противоконституционни. По тези показатели стойностите са съпоставими с тези от предходните периоди, когато средно около 35 % от законите са били обект
на конституционен контрол и разпоредби на около 25 % от изследваните закони са обявявани за противоконституционни.
7 от разглежданите закони са били обект на конституционен контрол
повече от веднъж, като водещи в това отношение са Наказателният
кодекс с 6 решения на Конституционния съд, Кодексът на труда с 4
решения и Законът за енергетиката, Законът за данък върху добавената стойност и Законът за местните данъци и такси с по 3 решения на
Конституционния съд. 6 от седемте закона с повече от едно решения
на Конституционния съд са и сред законите, чиито разпоредби са били
обявявани за противоконституционни.
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1.20. Законите, предмет на настоящия анализ, предвиждат общо 598
различни по вид и по юридическа сила подзаконови нормативни актове или средно между 14 и 15 акта на закон (табл. 4). Това е най-големият среден брой подзаконови актове на закон за всички изследвани
периоди. През предходните шестмесечия, макар да се предвиждат различен като общ брой подзаконови актове, средните стойности остават
съпоставими – около 11 подзаконови акта на закон. Само през периода януари – юни 2010 г. средният брой подзаконови актове на един
закон е под 10. За всички останали 6-месечни периода стойността на
този показател е устойчиво над 10 подзаконови акта на закон.
Таблица 4

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Период

Общ бр.
подзаконови
актове

Среден бр.
подзаконови
актове на закон

Бр. нови
подзаконови
актове

Бр. закони с
увеличен брой
подзаконови
актове

Бр. закони
едновременно
с правилник за
прилагане и други
актове

януари - юни 2010 г.

429

9,5

23

11

2

юли - декември 2010 г.

808 +

11,2

50 +

15

13

януари - юни 2011 г.

652 +

10,9

68

16

16

юли - декември 2011 г.

535 +

10,7

77

12

8

януари - юни 2012 г.

337 +

9,9

57

7

8

юли - декември 2012 г.

773 +

13,1

45 +

18

13

януари - юни 2013 г.

274 +

12,5

53 +

6

5

юли - декември 2013 г.

589 +

14.7

64 +

5

7

Източник: Сиела
*В общия брой подзаконови актове не са включени устройствените правилници на предвидени със закона органи.
*В някои случаи основанието за издаване на подзаконови нормативни актове е посочено твърде общо, поради което общият
брой актове може да се окаже по-голям (това е обозначено със знак “+”).
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1.21. Законите, приети през изследвания период, предвиждат 73 нови
подзаконови акта – с 20 повече спрямо предходното шестмесечие,
значително повече и спрямо средните стойности за предходните периоди (табл. 4). Само през периода юли – декември 2011 г. с приетите
закони за предвидени повече основания за издаване на подзаконови актове. Сериозен проблем повдига фактът, че тези 73 подзаконови
акта са разпределени по едва 5 закона. При това 44 от тях са предвидени само в Закона за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране. Няма как да не се обърне внимание на
изключително лошата законодателна техника на този закон по отношение на формулирането на разпоредбите, уреждащи основанията на
подзаконовите актове. Този закон съдържа повече от 80 основания за
издаване на подзаконови актове, като прави впечатление сериозната
раздробеност на материята. Вносителят на законопроекта и впоследствие законодателят не са се опитали да окрупнят подзаконовите актове, като обособят тематично свързаните въпроси, като по този начин
някои от подзаконовите актове са с много тясно приложно поле (напр.
с отделни наредби е предвидено да се уредят документи и данни, които
кандидатите за лиценз, съответно разрешение са длъжни да подават,
отделни наредби са предвидени и за предоставянето на допълнителна
информация по различни процедури, още наредби – за уреждане на
допълнителни изисквания по отделни процедури, като самите процедури също е предвидено да бъдат подробно уредени в подзаконови
актове).
Сред законите с най-голям брой нормативни актове по прилагането
им като по-ярки примери се очертават Законът за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране – с 84 подзаконови нормативни акта, от които 44 нови,
Законът за ветеринарномедицинската дейност – с 52 подзаконови
нормативни акта и Законът за енергетиката – с 43 подзаконови нормативни акта (Фиг. 4).
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Фигура 4

ТОП 10 НА ЗАКОНИТЕ С НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ
Закон за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране
Закон за ветеринарномедицинската дейност

84
52
43

Закон за енергетиката
Закон за народната просвета

41

Закон за прилагане на Общите
организации на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз
Кодекс за водите

37

Кодекс за търговското корабоплаване

37

39

33

Кодекс за социално осигуряване
Закон за устройство на територията
Закон за рибарството и аквакултурите

30
27

Източник: Сиела

1.22. Броят на законите, предвиждащи едновременно правилник за
прилагане и други подзаконови нормативни актове, обект на разглеждане от настоящия анализ, е 7 или близо 17 % (Табл. 4). Въпреки че
като абсолютна стойност е налице увеличение спрямо предходния период, в процентно отношение към общия брой на законите, обект на
анализ, е налице намаление. В рамките на предходните 6-месечни периода процентното съотношение на атовете, които предвиждат и правилник за прилагане, и други подзаконови нормативни актове, е между
20 и 26 %. Единствено близо до данните през настоящото шестмесечие
е периодът юли – декември 2011 г., когато броят на тези закони е 16
% спрямо общия брой на законите. Законът за народната просвета
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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1.23. В рамките на изследвания 6-месечен период в Народното събрание са внесени общо 124 законопроекта (без ратификациите), от които
12 са проекти на нови закони и 112 са проекти на ЗИД (Табл. 5). Броят
на внесените законопроекти е по-висок в сравнение със стойностите
по този показател за предходни изследвани периоди (напр. януари –
юни 2013 г. – 79, юли – декември 2012 г. – 103, януари – юни 2012 г.
– 112, юли – декември 2011 г. – 93, януари – юни 2011 г. – 121). На
основата и на осемте изследвани периода средната законодателна активност на Министерския съвет и на народните представители за шестмесечие е 107 законопроекта. Слабото намаление спрямо средните
стойности, установени в края на 2012 г. (109 законопроекта), се дължи
на малкия брой законопроекти, внесени през първото шестмесечие
на 2013 г. поради прекратяване на мандата на Народното събрание и
провеждането на парламентарни избори.

Таблица 5

ВНЕСЕНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ В ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2013 Г.
Период

Общо

Нови закони

ЗИД

Юли

20

1

19

Август

8

1

7

Септември

20

1

19

Октомври

25

5

20

Ноември

32

2

30

Декември

19

2

17

Общо

124

12

112

2013

203

17

186

2012

215

28

187

2011

214

26

188

2010

224

18

206

Източник: www.parliament.bg
*Броят на законопроектите не включва проектите на закони за ратификация. През разглеждания период внесените проекти на
закони за ратификация са 16.
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От внесените в периода юли - декември 2013 г. 124 законопроекта 51
са приети, 10 са отхвърлени, 5 са оттеглени, а 58 все още са висящи
и се намират на различни етапи от законодателния процес (Табл. 6).
Таблица 6

РАЗВИТИЕ НА ВНЕСЕНИТЕ В ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗАКОНОПРОЕКТИ
Общо

Министерски съвет

Народни представители

Приети

51

22

29

Отхвърлени

10

0

10

Оттеглени

5

0

5

Висящи

58

31

27

Източник: www.parliament.bg
*Развитието на внесените в периода януари - юни 2013 г. законопроекти е проследено към 30 януари 2014 г.

Отново, както и през предходния период, прави впечатление, че народните представители са внесли значително повече законопроекти в
сравнение с Министерския съвет – от общо 124 законопроекта 53 са
на Министерския съвет и 71 са внесени от народни представители. От
приетите законопроекти (общо 51) 22 са на Министерския съвет, а 29
са внесени от народни представители. Засилването на интензивността
на законодателната инициатива на народните представители би следвало да бъде подкрепена. В следващите анализи, в случай че се оформи по-трайна тенденция в това отношение, ще се направи допълнителен разрез на законопроектите, внесени от народни представители,
за да се проследи колко от тях са на представители на мнозинството и
колко на опозицията.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Наблюдението върху законодателството в рамките на осем последователни 6-месечни периода категорично дава основания да се направи извод за голямата нестабилност и непредвидимост на българския правен ред поради високата степен на
изменчивост на нормативните актове. Стихийните промени в законодателството,
маркиращи целия мандат на 42-то Народно събрание, за съжаление, се потвърждават и в началото на мандата на 41-та легислатура. Повечето негативни наблюдения и изводи се потвърждават безусловно, а там, където се регистрира подобрение, то има по-скоро случаен характер, което не дава възможност за извеждане на
обща тенденция на подобрение в работата на законодателя.
2. За пореден път следва да се обърне внимание на законодателя върху високата концентрация на измененията в области, към които са причастни почти всички
български граждани, каквито са системата на здравеопазването и социалноосигурителната система.
3. Законодателят твърде често предвижда законите да влизат в сила от деня на
обнародването в отклонение от общото правило за влизане в сила (3 дни след обнародването). Въпреки известното подобрение през настоящия период няма никакво
разумно обяснение на тази практика, още повече че немалка част от законопроектите престояват в Народното събрание с месеци. Ако законодателят счита, че
правилото за влизане в сила на законите 3 дни след обнародването им в Държавен
вестник по някакви причини е трудно приложимо в днешни условия, то може би
следва да се пристъпи към събиране на необходимото конституционно мнозинство
и промяна в Конституцията, вместо системното отклонение от правилото.
4. Продължава тенденцията в законите да се предвиждат основания за издаване
на твърде много подзаконови актове. Някои от тези основания са толкова общо
формулирани, че не само оставят възможност за издаване на повече от един подзаконов акт, но практически правят невъзможно точното идентифициране на приложното поле на подзаконовата уредба. Причините за този подход на законодателя
би могло да се търсят в няколко посоки. От една страна, това може да се дължи на
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недостатъчната подготвеност и незавършеността на законовите промени поради
отсъствие на ясна концепция или невъзможност за постигане на съгласие. Свързана донякъде с горното е и втората възможна причина – нежелание за по-широк
дебат по теми, които са силно дискусионни и биха могли да породят обществено
напрежение, и избягване на по-тежката, но публична процедура през Народното
събрание и дописване на закона посредством подзаконов акт. Към тях в някои
случаи би могло да се прибави и недостатъчната експертиза на вносителите по отношение на юридическата техника за изработване на проекти на закони и подзаконови актове.
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II. Анализ на някои
по-важни закони

К

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

Реформи и закони – в тази група се включват закони, съдържащи
претенцията (било изрично формулирана от вносителя в мотивите или
при публичното представяне и обсъждане, било произтичаща от естеството на предлагания законопроект), че представляват законодателна
основа за сериозни промени в определена област, която при анализа
се оказва, че не е достатъчно обоснована.
Хора или правила – в тази група анализът включва закони, които
поставят въпроса дали законодателят при осъществяване на своята
дейност се ръководи от принципни съображения, или по-скоро от конюнктурни интереси, свързани с конкретни лица или организации.
Закони и права – в рамките на тази категория се разглеждат закони,
които повдигат въпроси, свързани със засягане на правата на гражданите.
Други проблеми на законодателната дейност – тук се включват закони, показващи различни проблеми на законодателната дейност като
непоследователност на законодателя и непрецизна правна техника,
промени в закона в резултат на неизпълнението му от самите държавни органи и др.
2.1. Реформи и закони
2.1.1. Закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване
За пореден път в тази категория попадат промените в Кодекса за социално осигуряване и по-специално Законът за изменение на Кодекса
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за социално осигуряване (ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.). Отново промените са свързани с условията за пенсиониране, макар и приетият
закон да не е така всеобхватен, какъвто е внесеният законопроект.
Народните представители изоставят идеята на вносителите за промяна
в общата разпоредба, уреждаща условията за пенсиониране (чл. 68 от
Кодекса), свързана със спиране на нарастването на пенсионната възраст и се ограничават до промени, засягащи условията за ранно пенсиониране на работниците и служителите, работещи при първа и втора
категория труд (§ 4 от Кодекса), за ранно пенсиониране на военнослужещите (чл. 69 от Кодекса) и за ранно пенсиониране на учителите (§ 5
от Кодекса). Без да се навлиза в професионален анализ на проблемите
на пенсионното осигуряване, заслужава да бъде припомнено, че през
последните 4 години бяха извършени две по-съществени и не особено последователни стъпки, засягащи общите условия за получаване на
пенсия за осигурителен стаж и възраст:
декември 2010 г. – увеличаване на възрастта за пенсиониране от
2020 година (отлагане на реформата за след 10 години);
декември 2011 г. – увеличаване на възрастта за пенсиониране от
2012 година (ускоряване на реформата за след 10 дни).
С промените от декември 2013 г., макар и да не се засягат общите
предпоставки за пенсиониране на работниците и служителите, се внасят
поредни изменения в режими, засягащи възможностите за ранно пенсиониране. Така например по отношение на ранното пенсиониране на
военнослужещите само в рамките на година са възприети два напълно
противоположни подхода. През декември 2012 г. законодателят въведе
изискване за навършване на определена възраст като условие за ранно пенсиониране на военнослужещите. С промените от декември 2013
г. изискването е премахнато. Това е логично законодателно решение,
доколкото то възстановява еднаквото третиране на военнослужещите с
държавните служители по Закона за МВР, Закона за ДАНС и др. Остава
обаче въпросът коя е обективната необходимост, налагаща възприемането на две съвършено различни решения само за една година.
Интересно е да се отбележи също, че разпоредбата на § 4 от Кодекса
за социално осигуряване, уреждаща условията за ранно пенсиониране на работниците и служителите, работещи при условията на първа и
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втора категория труд, е изменена 10 пъти от влизането си в сила (заедно с влизане в сила на Кодекса през 2000 г.). Това означава, че
средно на година и няколко месеца условията за ранно пенсиониране
се променят, като обикновено това е свързано с утежняване на режима и съответно отлагане на ранното пенсиониране за немалка част
от работниците и служителите. Съвсем не иронично казано желаещите
да се възползват от ранното пенсиониране следва да се ориентират и
действат доста рано, ако не искат да пропуснат момента.
Независимо, че в значителна степен въпросите, свързани с т.нар. „пенсионна реформа”, попадат в кръга на решенията, подчинени на политическата целесъобразност, крайно време е стабилността и предвидимостта на тези решения да бъде осъзната като ценност и да бъде отчитана в
законодателната политика. Няма нормална политическа, юридическа, а
още по-малко човешка логика, която да оправдава 102 изменения и
допълнения на Кодекса за социално осигуряване от влизането му в сила
през 2000 г. или средно повече от 7 изменения годишно.
2.1.2. Закон за изменение на Закона за висшето образование
Със Закона за изменение на Закона за висшето образование (ДВ, бр.
63 от 16.07.2013 г.) за втори пореден път след създаването на разпоредбата през 2010 г. се удължава срокът на т.нар. платено обучение.
При въвеждането на възможността висшите училища, които отговарят
на определени критерии (чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето образование1), да провеждат обучение срещу заплащане вносителите настояват, че това е извънредна и временна мярка (в рамките на две години)
за подпомагане на държавните висши училища в период на финансова и икономическа криза и намаление на бюджетните субсидии. 4
години по-късно тази „антикризисна мярка” все още действа. В бр. 2
и 6 на Юридически барометър бяха изложени принципни аргументи
1
Чл. 21. (2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2010 г., прилага се за учебните 2010/2011 г., 2011/2012 г. и 2012/2013 г.,
изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Висшите училища, получили при
институционална акредитация оценка от 6,00 до 10,00, имат право след решение на академичния съвет да
извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и в образователно-квалификационна степен "магистър" след придобито средно образование по специалности от професионални направления и от регулираните професии, които са получили при програмната акредитация оценка от 6.00
до 10.00. Приемането на студенти за обучение срещу заплащане се осъществява по реда на чл. 68, като броят
им е извън определения по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "а", и в рамките на определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 капацитет на съответното професионално направление или капацитет на съответната специалност от регулираните
професии, но не повече от 5 на сто от него. Обучението се извършва при условия, определени в правилника за
дейността на висшето училище и с договор между студентите и висшето училище.
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против връщането към практиката от преди 1999 г. на съществуване
на две паралелни системи на обучение във висшите училища – едната,
в която студентите се състезават само на база на образователните си
резултати, и друга – в която студентите често са със съзнанието, че финансират първата (съгласно Закона за висшето образование таксите
на студентите платено обучение може да достигат до двукратния размер на норматива за издръжка на обучението на един студент), поради
което следва да се ползват с по-привилегирован статут по време на
обучението си. Както нееднократно е подчертавал Юридически барометър, това законодателно решение, разделящо студентите на такива
с „нормална” такса и такива с висока такса, при това без възможност
за преминаване от едната в другата група, повдига сериозни въпроси,
включително такива от морално естество, и създава предпоставки за
връщане на някои порочни практики, които с отмяната на платеното
обучение се считаха за преодолени. Отделен въпрос остава правилността на решението държавата да се справя с проблемите на финансирането на висшето образование, прехвърляйки тежестта от покриването на твърдения недостиг върху студентите и техните семейства
вместо именно по време на криза по-ясно да дефинира приоритетите
на бюджета и да засили финансирането на системите, които водят до
повишаване на производителността на труда и растеж, каквато система е образованието.
Наред с това, абсолютно недопустимо е да се правят законодателни
„реформи” в такива важни системи, прикрити зад аргументи за справяне с кризата, които впоследствие чрез многократно удължаване на
срока остават трайно законодателно решение дори след като първоначалната идея мярката да бъде антикризисна е изчерпана.
2.2. Хора или правила?
2.2.1. Закон за допълнение на Наказателния кодекс
Със Закона за допълнение на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 61 от
09.07.2013 г.) се урежда по-тежка наказателна отговорност за убийство, съответно причиняване на телесна повреда на две категории
лица – учители (възпитатели) и медицински специалисти при или по повод изпълнение на службата или функцията им.
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Чл. 116, ал. 2 и чл. 131, ал. 2 от Наказателния кодекс2 уреждат изчерпателен списък на категории лица, убийството или причиняването на
телесна повреда на които притежават най-висока обществена опасност, поради което законодателят е предвидил за тях най-тежкото наказание. При създаването на разпоредбите през 1997 г. използваният
законодателен подход е аргументиран с обстоятелството, че функцията
на определени органи и длъжностни лица (съдия, прокурор, следовател
и „лице от състава на Министерството на вътрешните работи”) да бъдат гаранти на правния ред в страната, е свързана с повишен риск и
посегателството върху тях разкрива по-висока степен на обществена
опасност от отчетената в квалифицираните състави на чл. 116, ал. 1 и
чл. 131, ал. 1, поради което и предвидените в тях по-тежки наказания
се явяват несъразмерни на извършеното престъпление.
От влизането си в сила разпоредбите на чл. 116, ал. 2 и чл. 131, ал. 2 са изменяни и допълвани няколко пъти, като списъкът, съдържащ се в тях, става
все по-дълъг и все по-разнороден, а аргументите, с които той е създаден,
не звучат достатъчно адекватно за някои от по-късно включените в него
субекти. През 2004 г. към списъка са добавени митническите служители,
служителите в данъчната администрация и служителите на Националното
управление по горите и на Министерството на околната среда и водите,
осъществяващи контролни функции. През 2005 г. са включени съдебните изпълнители и помощник-съдебни изпълнители. През 2009 г. е направен опит да се прецизират разпоредбите, като от специалната закрила се
ползва не всеки „служител от състава на Министерството на вътрешните
работи”, а „полицейски орган” или „разследващ полицай”. През 2013 г.
списъкът отново се разширява с нови категории лица – медицинските специалисти и учителите (възпитателите).
2
Чл. 116. (2) За убийство на съдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен
съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител, както и на митнически служител, на орган по приходите, на служител от Изпълнителната агенция по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност или на медицински специалист,
на учител (възпитател) при или по повод изпълнение на службата или функцията му наказанието е лишаване
от свобода от двадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Чл. 131. (2) За причиняване на телесна повреда на съдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител, както и на митнически служител, на орган по приходите, на служител от Изпълнителната агенция по
горите или на служител на Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност или
на медицински специалист, на учител (възпитател) при или по повод изпълнение на службата или функцията
му наказанието е лишаване от свобода:
1. от пет до петнадесет години при тежка телесна повреда;
2. от три до десет години при средна телесна повреда;
3. от една до пет години при лека телесна повреда по чл. 130, ал. 1;
4. до три години при лека телесна повреда по чл. 130, ал. 2.
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Направеното допълнение в Наказателния кодекс би могло да бъде критикувано най-малко с две групи аргументи. От една страна, то е проявление
на все по-честата през последните години порочна практика на „накърпване” на Наказателния кодекс като опит на законодателя да се справи с
общественото напрежение по повод конкретни случаи на посегателства
и натрупаното у обществото усещане за безнаказаност и липса на справедливост. Динамичните, понякога недостатъчно мотивирани и преследващи извънправни ефекти промени в Наказателния кодекс нарушават
вътрешната съгласуваност на разпоредбите му и логиката на съотнасяне
на различните състави съобразно тяхната тежест. Наред с това, този подход демонстрира погрешното разбиране, че единствената превенция срещу престъпленията е тежестта на предвиденото наказание, а не толкова
неотклонността на неговото налагане. Още повече, че наказанията по чл.
116, ал. 1 и чл. 131, ал. 1 от Наказателния кодекс в никакъв случай не са
леки. Неограниченото разширяване на списъка по ал. 2 може да изчерпи
от съдържание някои от квалифициращите белези по ал. 1.
Срещу направеното допълнение в Наказателния кодекс могат да бъдат
изложени и някои съдържателни аргументи. От една страна, понятието
„медицински специалисти” е твърде широко и включва на практика и специалисти, които нямат пряк досег с пациентите, както и такива с по-скоро
административни функции. От друга страна, от обхвата на разпоредбата
неясно защо са изключени преподавателите във висшите училища, въпреки че и те са заети в системата на образованието.
В опит да се отстранят несъвършенствата на действащата уредба в Проекта на нов Наказателен кодекс е избран друг подход. Заетите в здравно или учебно заведение, с изключение на извършващите дейност на
материално изпълнение, са включени в понятието за длъжностно лице.2
Действително, по този начин казуистичното изброяване е избегнато,
2
§ 1 от Допълнителните разпоредби:
1. „Длъжностно лице” е това лице, на което е възложено да изпълнява със заплата или безплатно, постоянно
или временно:
а) служба или функция в държавно или общинско учреждение, с изключение на извършващите дейност само
на материално изпълнение;
б) работа в лечебно или учебно заведение, с изключение на извършващите дейност само на материално
изпълнение;
в) ръководна работа в юридическо лице или при едноличен търговец;
г) пазене или управление на чуждо имущество в държавно или общинско учреждение или предприятие, в
лечебно или учебно заведение, в юридическо лице или при едноличен търговец;
д) публична функция.
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но положителният ефект е много съмнителен предвид факта, че с това
се поставят редица други сериозни проблеми, които обаче ще бъдат
коментирани в т. VIII на настоящото изследване.
2.3. Закони и права
2.3.1. Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
Със Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния
кодекс (ДВ, бр. 71 от 13.08.2014 г.) се възстановява институтът на разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия. Този институт
е тясно свързан с правото на разглеждане и приключване на делата
в разумен срок (чл. 6 от ЕКЗПЧОС) и може да служи като ефективен
стимул за бързо приключване на досъдебното производство. Промяната заслужва подкрепа и в светлината на практиката на ЕСПЧ. В пилотното си решение от 10 май 2011 г. по делото Димитров и Хамънов
срещу България Съдът критикува отмяната на глава 26 (която уреждат
този институт) и дава на българската държава срок за предприемане
на комплекс от мерки, насочени към преодоляване на прекомерната
продължителност на разглеждане на делата.
Макар и по същество правилно, разглежданото изменение в Наказателно-процесуалния кодекс е ярък пример за лутането на законодателя,
за неговата непоследователност и за отсъствието на ясна концепция.
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 е 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 правосъдие. През август 2013 г. институтът на разглеждане
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на делото от съда по искане на обвиняемия е възстановен. Като основание за възстановяването на режима е посочена практиката на
ЕСПЧ и по-специално постановеното пилотно решение в областта на
наказателното съдопроизводство. Видно е, че законодателната политика не се ръководи от ясна и обмислена философия, почиваща върху съвременните принципи на наказателното правораздаване, в това число
на зачитане и баланс между правата и интересите на участниците в
наказателния процес, а в голяма степен е конюнктурна и лъкатушеща,
като често стимул за промяна са външни корективи.
2.4. Други проблеми на законодателната дейност
2.4.1. Неизпълнението на закона като основание за неговата промяна
И в периода юли – декември 2013 г. се откриват примери на закони,
при които основанието за промяна е неизпълнението на законова разпоредба в първоначално предвиден срок.
Подобен е случаят със Закона за изменение и допълнение на Закона
за специалните разузнавателни средства (ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.),
чийто единствен параграф отсрочва влизането в сила на разпоредбите, уреждащи принципа на финансова обвързаност при използването
и прилагането на специални разузнавателни средства. Принципът означава, че този, който заявява използването на специално разузнавателно средство, трябва да плати за него от собствения си бюджет.
Той е въведен с измененията на закона от август 2013 г. Предвидено
е условията и реда за прилагане на принципа да се определят с акт на
Министерския съвет. През август законодателят е предвидил, че нормите, които уреждат принципа на финансова обвързаност, следва да
започнат да действат „естествено не веднага, а от началото на следващата календарна и бюджетна година” (както е посочено в мотивите на
законопроекта), т.е. от 1 януари 2014 г.
На 27 декември 2013 г., т.е. 3 дни преди влизането в сила на принципа на финансова обвързаност, е обнародвано изменение в Закона за
специалните разузнавателни средства, с което действието на разпоредбите, уреждащи този принцип, е отложено с една година, т.е. от 1
януари 2015 г. Мотивът за това законово изменение е, че в „проек-
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тобюджетите за 2014 г. на нито една от структурите-заявители не са
предвидени средства за осигуряването и прилагането на СРС” и че е
„необходимо да се проведат множество изследвания и да се изготвят
финансови разчети въз основа на събраните емпирични данни от тях”.
Възниква въпросът защо тези аргументи не са съобразени при приемането на измененията през август 2013 г. или, ако са били взети
предвид, защо съответните органи не са извършили необходимото, за
да може да се планират средства по съответните бюджети и така да се
осигури действието на принципа.
Този пример от законодателството показва липсата на добро планиране и съгласуваност на действията на държавните органи при приемането и изпълнението на законите.
Законът за изменение и допълнение на Закона за рибарството и
аквакултурите (ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.) също изчерпва своето
съдържание единствено с удължаването на първоначално предвиден срок, който е изтекъл. Става дума за разпоредбите, уреждащи
задължение за регистрация като еднолични търговци или юридически лица по смисъла на Търговския закон на лицата, осъществяващи
стопански риболов, развъждане и отглеждане на риба и други водни
организми или дейност като регистриран купувач или център за първа
продажба. Първоначално приетата разпоредба предвижда тази регистрация да се осъществи до 31 декември 2012 г. Предвидено е
издадените разрешителни на лицата, които не са изпълнили задължението за регистрация, да бъдат прекратени от 1 януари 2013 г. Една
година след като срокът е изтекъл е прието изменение, според което
регистрацията следва да бъде извършена до 31 декември 2014 г.,
а съответно издадените разрешителни за лицата, които не изпълнят
задължението, да се прекратят от 1 януари 2015 г. Мотивът за промяната е общ и неясен – „социално икономическата обстановка в
страната и широкият кръг от субекти, за които възниква задължението за регистрацията”. Възникват и множество юридически въпроси,
свързани със законовия режим в периода 1 януари 2013 г. – 31 декември 2013 г. Към 1 януари 2013 г. срокът за регистрация е изтекъл
и заварените разрешителни за лицата, които не са се регистрирали,
са прекратени eх lege. До 31 декември 2013 г., в случай че те са
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осъществявали съответната дейност, това е било незаконно. Остава
неясно по отношение на кои разрешителни се прилага новият срок
1 януари 2015 г. при положение, че според действащата преди това
уредба, всички те следва да са се прекратили към 1 януари 2013 г.
Този закон е показателен не само заради неколкократното отсрочване
на изпълнението на законови разпоредби, но и като пример за нерядко наблюдаваната практика отсрочването да се извършва след като
срокът е изтекъл, което повдига немалко юридически въпроси.
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III. Конституционен контрол.
Вето на президента
3.1. Конституционен контрол

В

периода юли – декември 2013 г. Конституционният съд е постановил общо 12 решения (табл. 7) или с 9 повече спрямо първото шестмесечие на 2013 г., съответно 5 повече спрямо второто шестмесечие на 2012 г. Това е най-големият брой постановени решения за всички
изследвани 6-месечни периоди от 2010 г. насам. Така за цялата 2013 г.
броят на постановените от Конституционния съд решения възлиза на 15
– през последните години този брой е достигнат само през 2010 г. Следва
да бъде отчетен фактът, че през 2013 г. броят на образуваните дела (39)
е значително по-висок от този през предходните години (между 10 и 20).

Таблица 7

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

Година

Общо

Уважени
искания

Отхвърлени

Брой решения
Образувани
дела

Брой определения
за прекратяване
(недопустими
искания)

2013

39

15

5

9

2

27

152

22

12

4

7

1

19

132

17

3

1

2

1

8

171

2012

13

12

8

4

0

32

191

2011

16

12

9

3

2

34

126

2010

22

15

7

6

7

24

140

2009

19

11

7

3

0

41

73

2008

5

6

4

2

0

12

74

2007

10

10

3

5

3

10

78

2006

12

9

3

6

2

23

109

юли - декември
2013 г.
януари - юни
2013 г.

Особени мнения и
становища
(по решения)

Средна
продължителност
на делата (дни)

2005
11
9
2
5
1
16
118
Източник: www.constcourt.bg1
*В общия брой решения се включват всички решения на КС за съответния период, но не всички се отчитат при „уважени/отхвърлени искания”. В тях не се включват тълкувателните решения и решенията по спорове за компетентност.
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В изследвания 6-месечен период е постановено 1 определение за прекратяване на конституционно дело. То е по искането на омбудсмана за
обявяване за противоконституционни на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които уреждат правомощието на публичния изпълнител да поиска налагане на принудителна административна мярка „забрана за напускане на страната” от органите на МВР.
Мотивите на Конституционния съд за прекратяване на делото са, че
тъй като тази мярка за административна принуда е обявена за противоконституционна (с Решение № 2 от 2011 г.), то оспорените текстове
не се прилагат и би следвало да бъдат отменени от законодателя.
Четири от постановените през втората половина на 2013 г. решения
(12) съдържат уважаване на искането, в 7 исканията са отхвърлени, а
1 решение е тълкувателно. Общо за 2013 г. уважените искания са 5, а
отхвърлените – 9. Прави впечатление, че при увеличаване на броя на
исканията, нараства и броят на решенията, с които се отхвърлят част
от тези искания (фиг. 5).
Фигура 5

РЕШЕНИЯ НА КС (2005 - 2013)
Уважени искания

10

Отхвърлени искания

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Източник: www.constcourt.bg, Сиела
1
В края на 2013 г. беше променена интернет страницата на Конституционния съд. В момента тя не дава
достатъчно пълна информация за образуваните дела и постановените решения. Затруднено е и търсенето в
страницата. Би могло да се препоръча отстраняване на тези недостатъци с оглед осигуряване на максимална
прозрачност по отношение на работата на Съда.
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По постановените 12 решения има 19 особени мнения и становища
или средно между 1 и 2 на решение. Налице е известно намаление
спрямо предходните периоди, когато този брой е между 2 и 4 особени
мнения и становища на решение.
Средната продължителност на разглеждане на делата през периода
юли – декември 2013 г. намалява – от 171 дни през първото шестмесечие на 2013 г. до 132 дни през разглеждания период. Като цяло обаче
за 2013 г. средната продължителност на разглеждане на делата остава
относително висока – 152 дни или средно над 5 месеца за разглеждане на едно дело. Така тази продължителност надхвърля стойностите от
предходните години (отчетената през 2012 г. най-висока продължителност се дължи до голяма степен на забавянето на Решение № 10 от 13
септември 2012 г. поради предсрочно прекратяване на мандата на
конституционния съдия докладчик по делото и поради това не е коректно използването й в сравнението).
Три от постановените през второто шестмесечие на 2013 г. решения
на Конституционния съд, съдържащи уважаване на искането, имат отношение към правата на гражданите. Това са решенията, с които са
обявени за противоконституционни разпоредби от:
Закона за лова и опазване на дивеча – във връзка с таксите за издаване и заверка на билети за лов;
Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост – относно начина на уведомяване на гражданите и юридическите
лица за акта за отчуждаване на техните имоти за държавна или общинска нужда, както и във връзка с възможността за допускане на предварително изпълнение на актовете за отчуждаване, когато е оспорен
размерът на обезщетението;
Закона за радиото и телевизията – във връзка със забраната щатни
или нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност да бъдат назначавани за членове на СЕМ и в управителните съвети на БНР и БНТ2.
Както през предходните, така и през настоящия период най-активно
2
С обявяването за противоконституционни на чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 от Закона за радиото и телевизията
в българското законодателство вече няма действаща лустрационна норма. Повече за лустрационните закони и
конституционния контрол върху тях вж. в Юридически барометър, брой 4.
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са упражнявали правото си да сезират Конституционния съд народните представители. Те са отправили 7 от 12-те искания, по които Съдът
е постановил решение (табл. 8). 5 от тези искания са отхвърлени, 1 е
уважено, а 1 е за тълкуване на конституционна разпоредба. Повишена
е активността на омбудсмана, който е отправил 4 искания, 2 от които са
уважени. 1 искане е отправил президентът и то е уважено. Също 1 искане е отправил Върховният административен съд, като то е отхвърлено.
Таблица 8

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН

юли декември
2013 г.

0

7

януари
- юни
2013 г.

0

3

2012

0

8

1

7

0

0

2011

0

9

3

6

0

1

2010

1

8

3

5

3

2009

0

6

3

3

0

2008

0

1

1

2007

0

6

2006

0

3

3

2005

0

4

3

Общо

1

25

1

1

55

2

3

У

6

2

1

1

0

5

1

1

1

1

1

2

Други

Н

О

У

5

1

2

2

1

1

0

0

4

1

1

2

1

1

0

0

0

1

1

3

2

Н

О

2

1
2

ВКС/ВАС

Общо

1

1

У

Омбудсман

Общо

10

У

Общо

0

О

О

Главен прокурор

Н

Н

Общо

Президент

1

1

У

1

1
3

2

Н

О

У

0
1

1

1

2

1

1

1

1

1
1

1

1

5

4

2

2

0

2

2

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

2

1

0

1

0

5

1

0

2

26

5

11

2

1

2

2
2

3

6

19

3

6

5

8

10

О

У

0

1

4

Н

0

1

0

3

О

0

0

2

Н

Общо

Народни
представители
Общо

Министерски
съвет
Общо

Година

1

2

5

1

0

1

0

3

7

Източник: www.constcourt.com
*Н – недопустимо искане; О – отхвърлено искане; У – уважено искане
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1
1

5

2

3.2. Вето на президента
В периода юли – декември 2013 г. президентът е упражнил правото си
на вето по следните 3 закона:
Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства – ветото е частично, мотивите за връщане на
закона са свързани с противоречието на някои разпоредби, уреждащи
възможност за изискване на информация, даване на указания и осъществяване на парламентарен контрол върху органите на разследването и магистратите с конституционните принципи за разделение на
властите и независимост на съдебната власт.
Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет
за 2013 г. – президентът връща за ново разглеждане няколко разпоредби от закона, като най-общо мотивите са свързани с липсата на
задълбочен анализ, прозрачност и диалог при подготовката на актуализацията на бюджета и неподкрепените със закона политики и реформи
за заетост, конкурентоспособност и растеж.
Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България – ветото е върху разпоредбите, уреждащи възможността за получаване на разрешение за постоянно пребиваване и на
гражданство при влагане на определени суми в българска кредитна
институция. Президентът акцентира върху липсата на гаранции срещу
злоупотреби с тези възможности, както и неспособността им за създаване на условия за реални инвестиции, растеж и откриване на нови работни места. Отново, както и при наложеното от президента вето върху
Закона за изменение и допълнение на Закона за инвестициите (приет
от НС на 29 ноември 2012 г.), се подчертава трайният и устойчив характер на политико-правната връзка с държавата, каквато представлява гражданството, и се отхвърля възможността, установяването на тази
връзка да става само въз основа на размера на инвестираните средства. Интерес представлява фактът, че напълно идентична разпоредба
(отнасяща се до възможността за придобиване на разрешението за
постоянно пребиваване на основата на вложение на определена сума
в българска кредитна институция) е действала до февруари 2013 г. Тя
е отменена именно с аргументи за множество злоупотреби и липса на
гаранции за националната сигурност. Актуалният законодател обаче
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очевидно не отчита анализа на практиката по приложението на тази
разпоредба и предпочита отново да тества нейния ефект в бъдеще.
През последните две години президентът е упражнил правото си на
вето общо 6 пъти – 3 пъти през 2012 г. и 3 пъти през 2013 г. (фиг. 6).
Данните за последните две години са близки до тези от 2011 г., когато
президентът е упражнил правото си на вето 4 пъти. Значително по-активно президентът е връщал закони за ново обсъждане през 2010 г.
(7 пъти). От началото на 2014 г. президентът е върнал 1 закон (Закона
за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, приет от НС на 16 януари 2014 г.).
Фигура 6

ВЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА (2002 - 2013 Г.)
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Източник: Сиела, www.president.bg
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Интересна връзка може да се установи между наложеното вето и неговото развитие в различните парламентарни легислатури. Прави впечатление, че през 2012 г. и в трите случая на наложено вето, то получава подкрепата на Народното събрание. В предходен анализ беше
отбелязано използването на ветото като своеобразно „трето четене” на
законите, доколкото управляващото мнозинство, приело съответните
закони, призова президента да наложи вето върху тях след обществен
натиск. От върнатите през 2013 г. 3 закона 2 са потвърдени от Парламента, т.е. ветото е преодоляно.
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По-важни изводи и препоръки:
1. През 2013 г. броят на постановените от Конституционния съд решения е по-висок
от този през 2011 г. и 2012 г. Този по-висок брой несъмнено е функция и на по-големия брой сезирания на Съда. Това потвърждава извода за по-големия потенциал на
Съда и възможностите му да развие своя капацитет.
2. Голяма част от решенията на Съда предизвикват широк обществен отзвук и дискусия по отделните аргументи. Те подчертават силния политически заряд на въпросите, поставени на вниманието на Конституционния съд. Това само по себе си не
е ненормално, но дава основание да бъде поставен въпросът за разширяване на
легитимността на исканията, отправяни до Съда (чрез разширяване на кръга на оправомощените субекти), което би могло да съдейства за повишаване на доверието в
тази най-значима конституционна юрисдикция.
3. Конституционният съд продължава да играе съществена роля в защитата на конституционните права и свободи. Вече в осем последователни 6-месечни периода броят
на решенията на Съда, имащи отношение към въпроса за правата на гражданите,
е значителен. 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 жалба3.
4. Следва да бъде засилена активността от страна на органите, оправомощени да
сезират Конституционния съд, извън народните представители. Освен омбудсманът,
главният прокурор и върховните съдилища също 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.
5. Заслужава подкрепа последователната политика на президента да налага вето
върху законите със сходни и непротиворечиви мотиви, свързани преди всичко с липсата на прозрачност и аналитична подготовка на предлаганите промени в законодателството, както и с посегателство върху основни конституционни принципи.

3
Повече относно конституционната жалба и мястото й в българския модел на конституционно правосъдие вж.
в Юридически барометър, брой 7.
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IV. Подзаконови нормативни
актове и контрол върху тях

П

рез втората половина на 2013 г. са приети/издадени 346 подзаконови нормативни акта, което е с 15 акта повече спрямо
предходния 6-месечен период, когато са постановени 331 акта
(табл. 9). За цялата 2013 г. подзаконовите нормативни актове са 677.
Това е най-малкият брой подзаконови актове от 2010 г. насам. Намалението би могло да се свърже с факта, че в рамките на първата
половина на годината действа служебно правителство (13 март – 29
май 2013 г.), а новоназначените след това министри обяснимо са попасивни в началото на мандата. Изследването на нормотворческата
дейност на Министерския съвет и министрите през следващи периоди
ще даде основание за по-адекватни сравнения с предходни периоди,
когато беше установен средногодишен темп на нормотворческата
дейност на Министерския съвет и на министрите от около 400 акта за
шестмесечие.
Независимо от относително по-ниската нормотворческа активност като
цяло през разглеждания период някои от министрите са приели/издали
такъв брой подзаконови нормативни актове, който е напълно съпоставим с броя, приети/издадени актове в предходни периоди. Министърът на земеделието и храните например е издал 49 акта през втората
половина на 2013 г., 50 акта през втората половина на 2012 г. и 46
акта през втората половина на 2011 г. Така регистрираното през предходния период съществено намаление в нормотворческата дейност
на министъра на земеделието и храните се оказва инцидентно и той
отново се връща към най-високите стойности, отчетени през предходни
периоди. Министърът на образованието и науката е издал 15 акта през
настоящия период в сравнение с 16, съответно 13 акта през втората половина на предходните две години. Прави впечатление нормотворческата активност на министъра на инвестиционното проектиране
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(8 акта през периода), като се има предвид, че ръководеното от него
министерство е новосъздадено.
Най-голям брой подзаконови нормативни актове са обнародвани през
месец август (82 акта) и декември (76 акта), а най-нисък е броят на
актовете, обнародвани през месец юли – 31.
Таблица 9

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2013 Г.)
МС МВР МФ МРР МТСП МО МВнР МП МОН МЗ

Мин.
МК МОСВ МЗХ МТИТС МИЕ ММС УСЕС/ Други Общо
МИП

Юли

13

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

3

1

0

0

10

31

Август

31

3

0

0

1

2

1

0

8

4

0

1

23

3

1

0

2

2

82

Септември

32

3

1

1

0

0

0

2

1

2

1

1

3

2

0

1

3

1

54

Октомври

25

2

0

1

1

0

2

1

1

1

0

2

7

4

5

0

1

1

54

Ноември

23

3

2

3

1

1

0

0

0

0

1

0

4

1

4

1

1

4

49

Декември

34

1

5

0

0

1

0

1

5

3

0

1

11

3

1

0

1

9

76

юли декември
2013 г.

158

13

9

5

3

5

3

4

15

10

2

5

49

16

12

2

8

27

346

януари юни 2013 г.

143

19

10

8

9

16

2

2

6

24

3

12

18

12

7

1

0

39

331

2013

301

32

19

13

12

21

5

6

21

34

5

17

67

28

19

3

8

66

677

2012

347

31

29

22

12

21

2

6

86

37

17

16

87

35

11

3

0

53

815

2011

394

40

20

14

9

43

0

6

20

75

12

18

91

32

7

4

0

61

846

2010

329

18

22

10

15

28

6

11

48

93

12

6

110

38

8

0

0

48

802

Източник: Държавен вестник
*Наименованията на министерствата са променени в съответствие с актуалната структура на Министерския съвет.
*На 29 май 2013 г. е създадено Министерство на инвестиционното проектиране. Преди това в същата колона е отразена нормотворческата дейност на министъра по управление на средствата от ЕС.
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Данните за разпределението на приетите през периода подзаконови
актове в категориите изменителни и нови (табл. 10) показват, че от
общо 346 акта, приети през втората половина на 2013 г., 79 или 23 %
са нови актове, т.е. актове, уреждащи за първи път дадена материя (незаместващи съществуващ акт). Потвърждава се наблюдението от предходни периоди, че почти всеки четвърти подзаконов акт е изцяло нов,
т.е. създава правна регламентация, несъществувала до този момент.
Броят на новите актове във всички изследвани периоди е между 20 %
и 30 % от общия брой. Останалите 267 акта, приети през изследвания
период, или 77 % 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 2013 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

235

17

60

40

40

28

50

32

3

6

7

4

6

6

79

11

16

7

10

15

20

Източник: Държавен вестник

През изследвания 6-месечен период Върховният административен съд
е отменил/обявил за нищожни 4 акта или с един по-малко спрямо предходния 6-месечен период (табл. 11).
През настоящия период броят на жалбите от страна на заинтересовани
граждани и организации срещу подзаконови нормативни актове намалява – 17 жалби спрямо 29 жалби през предходния период. За цялата
2013 г. обаче данните са съпоставими с тези от предходните години –
между 40 и 50 жалби срещу подзаконови актове годишно.
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Таблица 11

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (НА) ПО ОРГАН НА ИЗДАВАНЕ
Година

Общо

НА на МС

2013

9

2

НА на
министри
6

НА на други
органи
1

Жалби срещу
подзаконови НА
46

юли - декември 2013 г.

4

1

3

0

17

януари - юни 2013 г.

5

1

3

1

29

2012

9

2

5

2

48

2011

5

1

4

0

40

2010

7

1

4

2

38

2009

10

4

1

5

45

2008

9

6

1,5

1,5

*

2007

3

0

2

1

*

Общо

52

16

23,5

12,5

Източник: Държавен вестник
* Липсват данни. (търсене в ДВ - Съдилища, ключва дума "Върховният административен")

Отменените актове се разпределят по материя по следния начин: по 1
отменен акт в областите правосъдие и вътрешни работи, трудово право и обществено осигуряване и земеделие и ветеринарномедицинска
дейност и 2 акта в категорията други (фиг. 7). Така областта правосъдие и вътрешни работи запазва водещо си място по брой отменени
подзаконови нормативни актове – общо 14 акта от началото на 2007 г.
до края на 2013 г.
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Фигура 7

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО МАТЕРИЯ
(2007 - ДЕКЕМВРИ 2013)
14

Правосъдие и вътрешни работи
Здравеопазване

10

Трудово право и обществено осигуряване

10
8

Други
Земеделие, ветеринарномедицинска дейност
Териториално устройство, етажна собственост

6
3

Източник: Държавен вестник

По-важни изводи и препоръки:
1. Независимо от отчетеното намаление на общия брой подзаконовите нормативни
актове през 2013 г. все още не може да се изведе положителна тенденция поради
няколко основания. От една страна, това намаление може да бъде свързано със смяната на правителствата, характерна за този период. От друга страна, при някои от
министрите е налице съпоставимост на броя подзаконови нормативни актове и дори
увеличение спрямо предходни периоди. На трето място, няма съществена промяна
по отношение на броя 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.
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V. Тълкувателни актове
на върховните съдилища

В

периода юли – декември 2013 г. върховните съдилища са постановили общо 10 тълкувателни решения (табл. 12) или с 2 по-малко спрямо предходния период, когато са постановени 12 тълкувателни решения. И десетте решения са на Върховния касационен съд
(ВКС). Върховният административен съд (ВАС) не е постановил нито
едно тълкувателно решение през периода. За цялата 2013 г. броят на
тълкувателните решения възлиза на 22, което е съпоставимо с броя на
тези решения през 2012 г. – 23. Отново обаче, както и през 2012 г.,
близо 90 % от решенията са на ВКС, а едва около 10 % – на ВАС.

Таблица 12

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА
януари
юли - юни декември
2013 г. 2013 г.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ВКС

6

4

2

0

8

10

7

21

9

10

19

ВАС

0

1

6

7

4

7

5

2

3

0

3

Общо

6

5

8

7

12

17

12

23

12

10

22

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

От органите, оправомощени да правят искания за постановяване на
тълкувателни решения, през второто шестмесечие на 2013 г. отново
най-активен е председателят на ВКС, който е направил всички 10 искания. Останалите оправомощени субекти остават пасивни през периода
(табл. 13).
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Таблица 13

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛАЩА ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН
януари - юли юни декември 2013
2013 г. 2013 г.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Общо

Председател на
ВКС

5

4

0

0

3

5

5

19

9

10

19

60

Председател на
ВАС

0

1

5

4

3

2

2

1

0

0

0

17

Главен прокурор

0

0

1.5

3

4

5

4

1

2

0

2

19.5

Министър на
правосъдието

1

0

1.5

0

1

2

0

1

0

0

0

5.5

Председател на
ВАдв.С

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

3

Омбудсман

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

3

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

В тематично отношение въпросите, по които са постановени тълкувателни решения, са свързани с приложението на разпоредби от следните нормативни актове:
Гражданския процесуален кодекс – относно някои въпроси, свързани
с възможностите при въззивно обжалване и правомощията на въззивната инстанция, както и относно някои въпроси на съдебните разноски;
Закона за задълженията и договорите – относно отмяната на дарението поради непризнателност при отказ за предоставяне на издръжка
от страна на дарения;
Кодекса на труда – относно начина на изчисляване на обезщетението при недопускане на работа на възстановен незаконно уволнен работник или служител, както и относно правните последици и значение
на предвиденото в колективен трудов договор задължение на работодателя да съгласува уволнението със синдикален орган;
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Наказателния кодекс и Наказателнопроцесуалния кодекс – относно
възможностите за отнемане на вещи в полза на държавата при престъпленията, свързани с продажба или държане на акцизни стоки без
бандерол, както и относно налагането на обезпечителна мярка в тази
връзка;
Наказателнопроцесуалния кодекс – относно изпълнението на наказанието глоба, наложено от чуждестранен съд;
Търговския закон и Закона за задълженията и договорите – относно
необходимостта от решение на общото събрание на ООД за действителността на разпоредителна сделка с недвижим имот, извършена от
представляващия дружеството орган, както и относно приложимостта
на забраните за договаряне сам със себе си при сключване на сделка
от едно и също лице като представител на две търговски дружества;
Закона за наследството, Закона за собствеността и Гражданския
процесуален кодекс – относно действителността на договора за доброволна делба на наследствено имущество, правното значение и правните последици на приемането на наследството по опис и на липсата
на такова приемане в производството за възстановяване на запазена
част, както и относно възможностите за участие в процеса на лице,
придобило права във фазата по допускане на делбата;
Гражданския процесуален кодекс и Закона за собствеността – относно наличието на правен интерес от предявяването на отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Запазва се относително високият брой на тълкувателните решения, постановявани от ВКС. Все още недостатъчно активна е тълкувателната дейност на ВАС.
Би могло да се препоръча в бъдеще той да отдели по-съществено внимание на
тълкувателната дейност, в това число, по подобие на ВКС, да предприеме мерки
от организационен характер, които да позволят идентифициране на случаите на
противоречива или неправилна съдебна практика.
2. Заслужава подкрепа устойчиво високата активност на председателя на ВКС.
Следва да бъде насърчен председателят на ВАС да упражнява по-активно това си
правомощие. Останалите оправомощени органи – главен прокурор, омбудсман,
министър на правосъдието и председател на Висшия адвокатски съвет, също следва да отправят искания за постановяване на тълкувателни решения, още повече,
че техните искания биха отразявали една по-странична и необременена гледна
точка към противоречивата или неправилна съдебна практика в сравнение с тази
на върховните съдилища.
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VІ. Хармонизация
на българското право
с правото на ЕС

П

рез периода юли – декември 2013 г. българският законодател е
транспонирал със закон 14 директиви или почти 3 пъти повече
в сравнение с периода януари – юни 2013 г., когато са транспонирани изискванията на 5 директиви (табл. 14). Общият брой на
хармонизационните закони през разглежданото шестмесечие е 14, от
които 6 транспонират директиви, а останалите 8 уреждат прилагането
на регламенти и други актове на вторичното законодателство на ЕС с
директен ефект. За цялата 2013 г. броят на транспонираните във вътрешното право нови и изменителни директиви на ниво закон е 19
или с 13 по-малко в сравнение с 2012 и 2011 г. (32 директиви) и 3
пъти по-малко в сравнение с 2010 г. (57 директиви). Броят на законите, които транспонират директиви, също е значително по-малък от този
през предходните три години – 21 през 2012 г., 20 през 2011 г. и 24
през 2010 г. В процентно отношение спрямо общия брой на законите,
които са приети в рамките на това шестмесечие (нови и ЗИД), също се
наблюдава намаление – 12 % през настоящото шестмесечие, спрямо
23 % през периода януари – юни 2013 г. и средно около 19 % от законите – за останалите изследвани периоди.

73

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

2013

19

11

18

7

3

23

юли - декември
2013 г.

14

6

11

4

1

13

януари - юни
2013 г.

5

5

7

3

2

10

2012

32

21

27

14

3

34

2011

32

20

41

7

0

31

2010

57

24

1

10

0

41

Източник: Сиела; www.ec.europa.eu/legislation/
*Данните за броя дела пред СЕС са актуални към OВ С 45/15.02.2014 г.

През разглеждания период Европейската комисия (ЕК) е започнала 11
нови процедури срещу България за нарушение на правото на ЕС или с
4 повече в сравнение с периода януари – юни 2013 г (Табл. 15). С 1
повече през настоящото шестмесечие са и мотивираните становища –
4 през периода юли – декември 2013 г. и 3 през периода януари – юни
2013 г. Няма нови решения на ЕК за сезиране на Съда на Европейския
съюз (СЕС), но към образуваните през предходния период 2 дела пред
Съда през настоящото шестмесечие се прибавя още едно – С-376/13.
В иска до СЕС ЕК твърди, че като ограничава броя на предприятията,
на които може да бъде предоставен радиочестотен спектър за наземно
цифрово радиоразпръскване и на които се издава разрешение да предоставят съответната електронна съобщителна услуга, като забранява
на притежатели на радиочестотен спектър за наземно цифрово радиоразпръскване да строят електронни съобщителни мрежи за излъчване на радио- и телевизионни програми и като ограничава достъпа на
доставчици на телевизионно съдържание да участват в конкурсните
процедури за предоставяне на радиочестотен спектър за наземно ци74

фрово радиоразпръскване, България е нарушила задълженията си по
Директива 2002/77/ЕО („Директива относно конкуренцията”), Директива 2002/20/ЕО („Директива относно разрешението”) и Директива
2002/21/ЕО („Рамкова директива”).
Образуваните през предходния период две дела (C-253/13 и C-203/13)
срещу България са заличени с определение на председателя на Съда
поради оттегляне на иска от ЕК. Към края на изследвания период освен новообразуваното дело висящо продължава да е и дело C-198/12
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), по което заключението на Генералния адвокат е с предложение за отхвърляне на иска.
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
2013 г.

юли декември
2013 г.

януари юни
2013 г.

юли декември
2013 г.

януари юни
2013 г.

юли декември
2013 г.

януари юни
2013 г.

юли декември
2013 г.

януари юни
2013 г.

юли декември
2013 г.

България

7

11

3

4

3

0

2

1

0

0

Румъния

18

13

3

2

2

0

0

2

0

0

Чехия

14

9

1

1

0

0

0

0

1

2

Унгария

16

15

3

4

1

0

1

0

1

0

Германия

20

12

2

4

0

2

1

2

1

1

Франция

24

11

1

6

2

0

1

1

3

3

Австрия

13

17

4

5

1

0

0

1

1

0

Нидерландия

8

7

3

3

2

2

1

0

1

1

Италия

27

27

4

9

2

2

4

0

1

5

Източник: www.ec.europa.eu/legislation/; Официален вестник на ЕС
* Данните са актуални към ОВ С 45/15.02.2014 г.
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България продължава да е сред малкото държави членки без осъждане от СЕС (Табл. 16) и единствената между държавите – обект на изследване. Най-много решения по дела за нарушения на правото на ЕС
през изследваните четири години са постановени срещу Италия (26) и
Франция (23). Италия е и страната, срещу която се откриват най-много
процедури за нарушение на правото на Съюза – почти два пъти повече
в сравнение с останалите изследвани държави.

Таблица 16

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

2011

Решения на ЕК за
сезиране на СЕС

Мотивирани становища

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

Образувани дела пред
СЕС

2013

2010

2011

2012

2013

Решения на СЕС по дела
за нарушение
2010

2011

2012

2013

България

1

41

27

18

10

7

14

7

0

1

2

3

0

0

2

3

0

0

0

0

Румъния

5

57

29

31

10

10

9

5

0

1

0

2

0

0

0

2

0

1

0

0

Чехия

3

59

19

23

22

15

5

2

6

3

0

0

2

6

0

0

3

0

1

3

Унгария

1

76

33

31

16

14

13

7

4

0

2

1

2

0

3

1

0

1

0

1

Германия

3

44

23

32

19

24

10

6

8

5

7

2

4

0

7

3

6

5

3

2

Франция

5

57

25

35

22

18

13

7

12

9

4

2

5

8

5

2

9

4

4

6

Австрия

4

53

29

30

22

16

15

9

11

1

0

1

7

4

0

1

4

5

3

1

Нидерландия

2

41

15

15

19

16

10

6

7

5

4

4

4

3

0

1

2

1

4

2

Италия

4

105

55

54

24

25

23

13

7

8

4

4

6

5

4

4

9

9

2

6

Източник: www.ec.europa.eu/legislation/; Официален вестник на ЕС
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През разглеждания период България е отправила 3 преюдициални
запитвания до СЕС или с 4 по-малко спрямо преюдициалните запитвания, отправени през предходния период (януари – юни 2013 г.) и
точно колкото през периода юли – декември 2012 г. За цялата 2013 г.
броят на отправените преюдициални запитвания е 10 – с 3 по-малко от
2012 г. (13) и с 9 по-малко от тези през 2011 г. (19). По този показател
данните се връщат към стойностите от 2010 г., когато също са отправени 10 преюдициални запитвания.
Броят на решенията по преюдициални запитвания остава същият като
през предходния период – 6, т.е. общо 12 за 2013 г. Тези данни потвърждават тенденцията на постепенно нарастване на годишния брой на решенията по преюдициални запитвания на български правораздавателни институции през последните три години – 12 решения през 2013 г.,
11 решения през 2012 г., 6 през 2011 г. и само 3 през 2010 г. (фиг. 8)
Фигура 8

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ (ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2013 Г.)
Преюдициални запитвания
Германия

24
12

Италия
Нидерлания

11

Франция

6
3

България
Унгария

2

Румъния

2

39

14
14

7

6
6
7
10
10

Австрия
Чехия

Решения по преюдициални запитвания

2

4

Източник: Официален вестник на ЕС
Данните са актуални към ОВ С 45/15.02.2014 г.
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Възможно обяснение на увеличаващия се брой решения е натрупаната вече маса от преюдициални запитвания от България (52 за последните 3 години) и по-бавните темпове на разглеждането им от СЕС.
По отношение на предмета на отправяните от България преюдициални запитвания няма особена промяна. Отново доминират запитвания
за тълкуване на правото на ЕС главно по данъчни и митнически въпроси. Затова и основните субекти, които отправят преюдициални запитвания, са административните съдилища. И през настоящия период
две преюдициални запитвания са отправени от Административен съд
– Варна, който е традиционно сред по-активните административни съдилища по отношение на използването на тази възможност в рамките
на висящите пред него спорове, а третото запитване е отправено от
Окръжен съд – Търговище. Три от решенията на СЕС са по преюдициални запитвания на Административен съд – София-град, 1 – по запитване на Софийски градски съд, 1 – на Административен съд – Варна и
1 – на Административен съд – Пловдив. Положително следва да бъде
оценено включването на все повече съдилища към субектите, отправящи преюдициални запитвания до СЕС. Това би довело до разширяване
на тематичния обхват на отправяните от България искания за тълкуване на първичното и вторичното законодателство на ЕС, би обогатило
практиката на съдилищата и би създало повече гаранции за защита на
правата и интересите на българските граждани.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Категорично се потвърждава изводът, че само малка част (под 1/5 от законите)
от измененията в законодателството са мотивирани от необходимостта за съгласуване на вътрешния правопорядък с правото на ЕС и че причините за силната динамика в законодателството не могат да бъдат приписани на членството ни в Съюза.
2. Остават валидни изводите, че България 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 заслужават положителна оценка.
3. Продължава да бъде относително висока активността на българските правораздавателни институции по отношение на отправянето на искания за тълкуване на
първичното и вторичното законодателство на ЕС. Пред страната ни по брой преюдициални запитвания се нареждат само държави като Германия, Италия, Нидерландия и Франция. 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. Състояние
на основните права
в практиката на ЕСПЧ

П

рез второто шестмесечие на 2013 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) е постановил 8 решения по същество по
дела срещу България или с 10 по-малко спрямо предходния период. За цялата 2013 г. постановените решения са 26 и това е значително намаление спрямо предходните години, когато са постановявани
между 60 и 80 решения годишно (табл. 17). Следва обаче отново да
се има предвид, че намаляването на броя на решенията по същество
през последните години има връзка с възприетата от ЕСПЧ от средата
на 2009 г. политика на приоритизация на жалбите, както и с увеличаването на броя на приятелските споразумения и едностранни декларации. Като цяло през последните години е налице намаляване на общия
брой на постановените от ЕСПЧ решения по същество – от 1625 през
2009 г. до 916 през 2013 г.
При останалите наблюдавани държави се установява почти пълна
идентичност на данните през настоящия и през предходния период: Румъния има 44 решения през настоящия период и 44 през предходния
период; Унгария има 20 решения през настоящия период спрямо 22
през предходния; Германия има 3 решения през настоящия период и
3 през предходния.
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Таблица 17

ЕСПЧ – РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО
Година

БЪЛГАРИЯ

РУМЪНИЯ

ФИНЛАНДИЯ

УНГАРИЯ

ГЕРМАНИЯ

ИСПАНИЯ

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

26

88

3

42

6

12

8

44

1

20

3

6

18

44

2

22

3

6

64

79

5

26

22

10

2011

62

68

7

33

41

12

2010

81

143

17

21

36

13

2009

63

168

29

30

21

17

2008

59

199

9

44

10

3

2007

53

93

26

24

12

5

2006

45

73

17

32

10

5

2005

23

33

13

17

16

0

Източник: www.echr.coe.int

От постановените 26 решения по същество срещу България 10 установяват нарушение на правото на свобода и сигурност (чл. 5 от
ЕКЗПЧОС), 9 – на правото на справедлив процес и 3 – на продължителността на процедурите (чл. 6 от ЕКЗПЧОС). В решенията по същество
Съдът е установил 57 нарушения или средно по 2 на жалба. От тази
гледна точка интерес представлява делото „Гуцанови срещу България”,
където ЕСПЧ е намерил за основателни 8 нарушения на ЕКЗПЧОС.
Това дело е интересно и с оглед приоритетното му разглеждане (жалбата е подадена през 2010 г.), както и с констатацията на Съда в мотивите на решението, че през 2010 г. са постъпили поредица жалби по
повод шумни полицейски акции срещу публични личности, за които са
правени публични изявления от политици и магистрати. Следователно
възможно е да се очаква позоваване на това решение при разглеждане на останалите жалби.
През 2013 г. са постановени общо 12 приятелски споразумения и едностранни декларации.
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Би могло да се твърди, че при България все пак е налице тенденция
за намаление на броя на осъдителните решения. За продължаването
на тази тенденция допринася и създаденият национален механизъм за
обезщетяване на пострадалите от бавно правораздаване (с двете уредени процедури – административната по Закона за съдебната власт –
в сила от 1 октомври 2012 г., и съдебната по Закона за отговорността
на държавата и общините за вреди – в сила от 15 декември 2012 г.).
По данни на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) в периода 01.07.2013 г. – 31.12.2013 г. са постъпили общо 289 заявления
по Глава трета „а“ от Закона за съдебната власт срещу нарушаване
на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, от
които 201 по граждански и 88 по наказателни дела. В този период са
разгледани 121 основателни и 31 неоснователни заявления. Следва
да се има предвид, че започват да постъпват все повече заявления по
случаи, за които има подадени жалби пред ЕСПЧ и които Съдът обявява
за недопустими1.
По данни на Министерството на правосъдието за същия период са изготвени 50 предложения за сключване на споразумения с граждани
за изплащане на обезщетения, като сключените споразумения са 74, а
по 2 от направените предложения е постъпил отказ от заявителите. Общият размер на изплатените обезщетения за 2013 г. е около 300 000
лв., а размерът на присъдените обезщетения е между 500 и 10 000 лв.
Сред основните причини за нарушаване на правото на разглеждане
и решаване на делото в разумен срок, констатирани от Инспектората към Висшия съдебен съвет2, са недостатъчно добрата административна организация на съдебните процеси (насрочването на съдебните
заседания през прекалено големи интервали, несвоевременното обработване на документите от съдия-докладчика, системното забавяне

1
След като оцени двете процедури от създадения национален механизъм за обезщетяване на вредите от бавно
правораздаване като ефективни вътрешноправни средства за защита (в две свои решения по допустимост от
25 юни 2013 г. – по жалба Балакчиев и други – в областта на гражданското производство и по жалби Вълчева и
Абрашев – в областта на наказателното производство) и отчитайки разпоредбата на § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (която изрично урежда
правото на лицата, депозирали жалби пред ЕСПЧ преди влизането на закона в сила, да се възползват от новия
механизъм), Съдът постанови, че жалбоподателите следва да използват тези нови средства за защита и обявява
жалбите за недопустими. По данни на Инспектората към ВСС към края на февруари 2013 г. заявленията, свързани с прекратени дела в Страсбург са над 300.
2
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Констатациите са по разгледаните от Инспектората към ВСС заявления до 31 декември 2013 г.

при изготвянето и изпращането на призовки и съобщения до страните от съответните съдебни служители и нерешителното използване от
страна на съда на предвидените в Гражданския процесуален кодекс
дисциплиниращи инструменти, което е едно от най-честите основания
за отлагане на съдебните заседания), бездействието на дознанието и
съответно на наблюдаващия прокурор и непрецизната правна квалификация на обвинението, което налага прокуратурата да връща делата
за прецизиране.
През 2013 г. са подадени 2443 жалби срещу България. Налице е намаление спрямо предходните две години, когато са подадени съответно
4054 жалби през 2011 г. и 3850 жалби през 2012 г. Така България
от обичайното 7 място вече заема 9-та позиция по брой на подадени
жалби. Налице е обща тенденция за намаляване на жалбите до ЕСПЧ,
разпределени на съдебни състави, което е свързано с въвеждането на
фигурата на едноличния съдия и промените в процедурите за филтриране на жалбите.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Запазва се тенденцията за намаляване на броя на осъдителните решения на
ЕСПЧ срещу България, като би могло да се очаква намалението да продължи с оглед
на приетия национален механизъм за подаване на жалби срещу бавното правораздаване.
2. Висшият съдебен съвет следва много по-стриктно и отговорно да изпълнява задължението си по чл. 60м, ал. 2 от Закона за съдебната власт, а именно на всяко
шестмесечие да изготвя и публикува анализи на причините, които водят до нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок, които включват и съответни мерки от организационен, дисциплинарен и нормативен
характер за ускоряване на производствата. Изготвените до момента два такива
анализа са в голяма степен формални и не могат да служат като адекватна основа
за преодоляване на проблемите, свързани със забавянето на делата.
3. Броят на жалбите, подадени срещу България намалява. Дали този брой ще продължи да намалява през следващите години, ще зависи в голяма степен от ефективността на националния механизъм за обезщетяване на гражданите в случаите
на бавно правораздаване. В този контекст заслужава да се обсъди и въпросът за
въвеждането на допълнителни национални инструменти за защита на правата и
свободите на гражданите.
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VIII. Законопроект на фокус

Н

астоящият анализ поставя специален акцент върху Проекта на
Наказателен кодекс, внесен в Народното събрание на 31 януари
2014 г.

За разработване и приемане на нов Наказателен кодекс се говори с
променлива интензивност през последните 20 години. Дебатът по темата се поставя с нова острота почти при всяка следваща промяна
на действащия Наказателен кодекс. Поне две предходни правителства
са разработили и приели концепции за наказателна политика. Това са
Концепцията за наказателна политика и за разработване на нов Наказателен кодекс, одобрена през 2009 г., и сега действащата Концепция
за наказателна политика за периода 2010 – 2014 г. Макар и с претенцията да бъдат много различни една от друга по същество и двата
документа стъпват върху общи принципи и цели, излагат близки идеи за
промяна на материалното наказателно право и изтъкват като основно
средство за постигане на целите разработването на нов, по-модерен
Наказателен кодекс, който да служи като основа за ефективно предотвратяване, ракриване и наказаване на престъпленията.
Към Проекта на Наказателен кодекс, внесен в Народното събрание,
са отправени много критики относно липсата на по-продължително
предварително обсъждане. От недостатъчния срок да представят позадълбочени становища се оплакват както гражданските организации,
така и органите на съдебната власт. Действително окончателният вариант на проекта е публикуван за обществено обсъждане едва на 21
декември 2013 г. и това силно ограничава възможността на заинтересованите лица да направят коментари и предложения по проекта. Безспорно разработването и приемането на такъв обемен законопроект,
още повече кодекс, и то в силно чувствителна за българските граждани област, каквото е наказателното правораздавне, трябва да бъде
съпътствано от широко обсъждане – както за да се отчете отношението
на професионалната общност, която реално ще го прилага, така и за
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да се измери обществената нагласа за това какво трябва да съдържа
един нов Наказателен кодекс. Очакването проектът да бъде значително подобрен (пренаписан) по време на обсъждането му в Народното
събрание (особено след приемането му на първо четене) не е сериозно. Да, известно усъвършенстване и отстраняване на пропуски може
да бъде постигнато, но аргументи, че Министерският съвет одобрява
един проект пък (видиш ли) от Народното събрание може да излезе
качествено различен (по-добър) закон, затова нека всички, които не
са чути, бъдат спокойни, звучат твърде наубедително. От друга страна,
опитът от последните години показва, че общественото обсъждане се
използва най-често, за да прикрие липсата на политическа воля да бъдат направени необходимите промени. И колкото по-дълго продължава
то, колкото по-голяма става критичната маса по законопроекта (а няма
съмнение, че всеки опит за по-съществено преуреждане на отношенията в някоя обществена сфера неминуемо ще срещне съпротивата
на достатъчно голяма група разочаровани от промяната), толкова помалка става вероятността законопроектът въобще да напусне полето
на дискусията. Освен това, независимо от всички обсъждания, независимо колко големи специалисти са работили по проекта, колко разумни
становища са били отразени не трябва да се забравя, че приемането
на кодекса в крайна сметка е и трябва да бъде политически акт и зад
него трябва да стои отговорността на правителството, което го е предложило, и на мнозинството, което го е гласувало. Така че въпреки критиките, които може да се отправят към качеството на проекта (някои
от тях съвсем основателни), трябва бъде поздравен екипът, който го
е подготвил, за огромната свършена работа и разбира се министърът
на правосъдието, който е имал волята да го завърши и предложи на
Министерския съвет – нещо, което много предходни негови колеги не
успяха да направят. Подкрепа заслужава и подходът да се стъпи върху
работата, започната от предходното правителство, а не, както най-често се случва, да се започне разработване на нова концепция, а след
това и пренаписване на законопроекта, без да се забравя и нова поредица от обсъждания със същите заинтересовани лица.
Настоящото изследване няма претенцията и амбицията да даде крайни решения, нито да обхване в цялата му пълнота внесения проект. По
него тепърва ще имат възможност да се произнесат немалко специа-
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листи както от теорията, така и практикуващи в областта на наказателното правораздаване. То обаче може да зададе теми за размисъл или
да предизвика дискусия, в рамките на която да се потърсят верните
решения.
Първият по-важен въпрос, по който трябва да се вземе отношение, е
необходим ли е нов Наказателен кодекс. Действащият Наказателен
кодекс е приет през 1968 г. при действието на други обществено-политически и социално-икономически условия и отразява друга концепция за наказателното право и неговата роля. За тези 46 години той е
изменен и допълнен 83 пъти или почти два пъти годишно. Особено интензивни са измененията и допълненията след 2005 г. – 35 от всички
изменения и допълнения са направени именно в този период. В опит
да догони динамичното развитие на обществените отношения, да отговори на международните стандарти в наказателното правораздаване, да инкорпорира изискванията на европейското законодателство,
къде успешно, къде не толкова успешно, в Наказателния кодекс бяха
правени редица промени „на парче”, в резултат на което към настоящия момент в Кодекса „съжителстват” редица изгубили значението
си („мъртви”) състави с такива, отразяващи нови форми на престъпна
дейност. Включването на част от новите състави е резултат не на задълбочен анализ на обществените отношения и на степента на обществена опасност на посегателствата върху тях, а е направено по-скоро като
отговор на натрупано в обществото напрежение по повод конкретни
казуси и обществените очаквания за строго наказване на извършителите. "Накърпването" на Наказателния кодекс води до нарушаване
на вътрешната логика на разпоредбите, несъгласуваност и загуба на
баланса между престъпните състави съобразно степента на важност
на обществените отношения и тежестта на посегателството (например
по-тежко наказуеми се оказаха някои престъпления, чийто обект са обществените отношения, свързани с нормалното упражняване на правото на собственост, пред такива с обект отношенията, свързани с личността). А това неминуемо се отразява и върху качеството на работата
на правоприлагащите органи. Наред с предвиждането на нови състави
в Особената част на Наказателния кодекс през последните години се
забелязва и тенденция към разширяване и засилване на наказателната репресия посредством предвиждане на по-тежки и по-големи по
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размер на наказания. Повишените и често нереалистични очаквания
на обществото към наказателното правораздаване са разбираеми,
доколкото те отразяват човешката потребност за справедливост и възмездие. Въпреки това такъв подход не съответства на съвременните
разбирания за наказателна политика и достиженията на наказателноправната наука.
Съгласно Закона за нормативните актове приемането на нов закон
се допуска само ако промените са многобройни и важни (чл. 11, ал.
1). Въпреки някои критики, че в мотивите към проекта не е обоснована достатъчно аргументирано необходимостта от нов закон и че новите моменти в проекта не са такива, че да оправдаят приемането му,
проблемите, които поставя действащият Кодекс, не биха могли да се
преодолеят чрез закон за изменение и допълнение. Досегашният опит
го доказва. Освен това Наказателният кодекс се нуждае от нова философия, която да отразява съвременното разбиране за наказателната
репресия като крайна, извънредна форма на държавна принуда при
извършване на посегателства с особено висока степен на обществена
опасност или в случаите, когато останалите форми на държавна принуда са се оказали неефективни. Вярно е също обаче, че в наказателното законодателство известна доза консерватизъм и съобразяване с
наказателноправната традиция не е недостатък. Напротив, има редица
състави в Особената част, редица класически определения, които са
доказали своята ефективност и следва да бъдат запазени и в новия
Наказателен кодекс.
Дали Проекът на Наказателен кодекс може да отговори на тези предизвикатества?
Проектът на Наказателен кодекс структурно се състои от 2 части (Обща
и Особена), 36 глави, 593 члена, 37 легални дефиниции и 89 параграфа в Преходните и заключителните му разпоредби. С него се правят изменения и допълнения в 80 други закони. Проекът е съобразен
с изискванията на Закона за нормативните актове и Указ № 883 за
прилагане на Закона за нормативните актове. Положителна новост е
предвиждането на заглавие на всеки член, както изисква Указ № 883.
Би могло да се препоръча формулировката на някои от заглавията да
бъде прецизирана, за да отразява по-точно основното съдържание на
съответната разпоредба (напр. заглавието на чл. 359 е „Невярна де88

кларация пред съд”, докато в разпоредбата се говори за представяне
на невярна декларация пред „надлежен орган”, което понятие е с пошироко съдържание). Освен това някои смислово свързани разпоредби са разделени в отделни членове твърде самоцелно и това излишно
увеличава обема на законопроекта (неслучайно, независимо от твърдяното отпадане на немалко състави по действащия закон, проектът
съдържа около 150 члена повече).
Подкрепа заслужава преподреждането на главите в Особената част на
Кодекса, като на преден план е изведена защитата на обществените
отношения, свързани с личността и нейните права (живота и здравето,
свободата на личността, честта, достойнството и доброто име на човека,
половата неприкосновеност и половата нравственост, трафик, отделни
права и свободи на гражданите, децата и семейно-брачните отношения). На пръв поглед маловажно, това отразява различното виждане
на държавата за значението и важността на съответните обществени
отношения. Аргументи има и в полза на уреждането на първо място
на наказателно-отговорните лица и едва след това на престъплението
(въпросът дали деянието е извършено от достигнал определена възраст
човек в състояние на вменяемост, може би предхожда този дали извършеното съставлява престъпление), въпреки че това разместване има
по-малко практическо значение.
В съдържателно отношение Проектът на Наказателен кодекс има няколко силни страни.
На първо място, стъпвайки върху модерното разбиране за наказателното правораздване, той се опитва да намали интензитета на наказателната репресия и да засили превантивната функция и корективното
въздействие с особен акцент върху грижата за рискови групи лица, каквито са ненавършилите пълнолетие, лицата, намиращи се в различни
форми на зависимост, лицата, жертви на някои престъпления, принудени да извършват престъпни деяния и др. Намаляването на наказателната репресия се постига по няколко линии:
Промяна в системата на наказанията чрез отпадане на някои наказания, преформулиране на съдържанието и намаляване на размера
на други
От системата отпадат наказанието „доживотен затвор без замяна” и
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наказанието „лишаване от право на получени ордени, почетни звания
и отличия”. Доживотният затвор без замяна няма аналог в наказателните системи на повечето демократични общества и се приема за нехуманно. Принудителното изолиране на осъдения до края на живота
(при това с доста тежки ограничения) без възможност при настъпване
на определени условия наказанието му да се замени с лишаване от
свобода за определен срок на практика обезсмисля прилагането на
каквито и да е корективни мерки по време на изтърпяването му, вкл.
полагане на труд, и лишава осъдените от стимули за поправяне и превъзпитание към спазване на правния ред. Така на практика държавата изначално отрича възможността спрямо определени лица да бъде
постигната тази важна цел на наказанието и да настъпи положителна
промяна в личността им, преди още върху дееца да е въздействано в
пълнота със средствата на наказателното правораздаване.
Лишаването от право на ордени, почетни звания и отличия също не отразява ценностите на модерното общество. Ордени, медали, звания и
други отличия се връчват за общественополезно поведение с извънреден характер, чието значение надхвърля нормалните стандарти за законосъобразно поведение на гражданите. Последващо противоправно
и общественоопасно поведение не оправдава заличаването на предходните заслуги на дееца.
Преформулирано е наказанието „пробация”, като част от мерките (факултативните мерки), формиращи понастоящем неговото съдържание,
са изведени като самостоятелни мерки за въздействие, несвързани с
наказанието пробация, и налагани едновременно с него или по време
на изпитателния срок. По този начин се прави опит да се отстранят
някои от несъвършенствата на сегашната уредба, свързани с възможността за прилагане на пробационни мерки извън хипотезата на наложено такова наказание (например в случаите на условно осъждане
и условно предсрочно освобождаване), т.е. налице е последващо кумулиране на две наказания за едно престъпление (едно от които не е
предвидено за него). Друг е въпросът, че макар и с друго наименование, тези мерки по съществото си също имат принудителен характер и
неспазването им е свързано с неблагоприятни последици (напр. може
да доведе до ефективно изтърпяване на отложеното наказание).
Променени са условията за замяна на наказанието „доживотен за90

твор” със срочно лишаване от свобода. По действащия Наказателен
кодекс доживотният затвор може да бъде заменен с наказание „лишаване от свобода” за срок от 30 години, ако осъденият е изтърпял не
по-малко от 20 години, като изтърпяното накзание "доживотен затвор"
се приспада от наказанието "лишаване от свобода" – изтърпяните 20
години се зачитат и на осъдения му остава да изтърпи още 10. Проектът на Наказателен кодекс предвижда замяна на доживотния затвор с
лишаване от свобода 15 години след изтърпяване на 15 години, като
доживотният затвор и лишаването на свобода се изтърпяват отделно,
т.е. общият срок на изолиране на осъдения в местата за лишаване от
свобода отново е 30 години.
Намалени са максималните размери на наказанието „лишаване от
свобода” – до 15 години в общия случай и до 20 години в случаите
на съвкупност и за някои особено тежки престъпления. Максималният
срок от 30 години остава само за случаите на опасен рецидив.
Декриминализация на престъпни състави
Това са най-вече престъпни посегателства, загубили своята обществена значимост, както и такива, чиито изпълнителни деяния осъществяват признаците на друго предвидено в Кодекса престъпление и се
поглъщат от него. Немалко състави от Особената част на действащия
Наказателен кодекс отговарят на тези условия, като някои от най-популярните са чл. 176, ал. 1 (укриване на законна пречка за брак), чл. 225
(продажба на стока на по-висока цена), чл. 329, ал. 1 (получаване на
нетрудови доходи) и ал. 2 (просия) и др. По-колебливо са подходили авторите на проекта по отношение на декриминализацията на състави,
уреждащи по-леки посегателства, чиято степен на обществена опасност не предполага срещу тях да се реагира със средствата на наказателното право, а биха могли достатъчно ефективно да бъдат наказвани
по реда на административнонаказателното правораздаване. Такива
са например немалко състави, в които е предвидено деецът да се наказва само с глоба или с друго по-леко наказание, преди всичко престъпления от частен характер. За подобни деяния бавното и по-скъпо назаказателно производство би могло да се окаже по-неефективно както
спрямо извършителя, така и по отношение на удовлетворяването на
желанието за справедливост на пострадалите. Самият вносител нееднократно е заявявал, че на декриминализация подлежат близо 30 % от
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съставите в Особената част на Наказателния кодекс. По-амбициозният
подход предполага да се направи внимателен анализ на престъпните
състави в Наказателния кодекс, съпътстван от съответни изменения в
материята на административеното наказване. Тази стъпка безспорно
би предизвикала съпротива сред немалка част от българското общество, приемаща, че без задържане и без „лежане в затвора” няма
справедливост и наказване, но тя заслужава да бъде направена.
Преформулиране на материята на съвкупността от престъпления и
рецидива
Законопроектът ограничава възможността определеното общо наказание да бъде увеличавано, когато с едно деяние са извършени няколко
отделни престъпления (идеална съвкупност), и запазва тази възможност само за деяния, осъществени при условията на реална съвкупност – когато с повече от едно деяние са осъществени няколко отделни
престъпления, преди деецът да е осъден с влязла в сила присъда за
което и да е от тях. По този начин утежняването на отговорността остава само в случаите, в които деецът разкрива по-голяма степен на
обществена опасност и по-устойчиво престъпно поведение.
Сериозно преосмисляне е направено на института на рецидива. Проектът урежда само две форми на рецидив – общ и опасен. Принципно
различна е уредбата на опасния рецидив. Подкрепа заслужава промяната, според която наличието на опасен рецидив е обусловено не просто от факта на предходно осъждане, а от фактическото изтърпяване на
наказание „лишаване от свобода” с определена продължителност, наложено на дееца за предходно извършено умишлено престъпление от
общ характер. По този начин възможността предвиденото в Кодекса
наказание „лишаване от свобода” и „глоба” да бъде увеличено с една
втора, остава само в случаите, когато върху дееца вече реално е въздействано със средствата на наказателната репресия и те не са оказали възпиращо въздействие за извършването на нови престъпления.
По-сериозно следва да се обмисли доколко е оправдано разпростирането на правилата за опасен рецидив върху всички умишлени престъпления от общ характер (в действащия Кодекс правилата за рецидива
се прилагат само в случаите, когато извършването на престъплението
при условията на опасен рецидив е изрично предвидено в Особената част като квалифициращо отговорността обстоятелство) и доколко
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тази промяна се вписва в идеята за намаляване на интензитета на
наказателната репресия. Границата извършеното престъпление да не
представлява маловажен случай, както и за него да не се предвижда
наказание „лишаване от свобода” до една година или друго по-леко наказание, е относително ниска и може да доведе до по-тежко наказване
на иначе нетежки престъпления.
Намаляване на размера на наказанията в Особената част
Едно от предимствата на приемането на нов Наказателен кодекс е, че
законодателят има по-добра възможност да диференцира наказанията
за отделните престъпления, като претегли и съпостави тяхната обществена опасност. Това би отстранило някои от недостатъците на действащата уредба, свързани с различно наказване на престъпления със сходни
общественоопасни последици, както и по-тежко наказване на по-леки
престъпления за сметка на престъпления с по-тежки общественоопасни
последици. В Особената част на Кодекса са намалени наказанията на
редица престъпления особено когато са извършени по непредпазливост,
напр. убийство по непредпазливост (чл. 116, ал. 1) или в състояние на
силно раздразнение (чл.114), злепоставяне (чл. 132, ал. 1), принуда (чл.
148), кражба (чл. 232) и др. Все пак и в Проекта на Наказателен кодекс
могат да се открият хипотези на непрецизно съотнасяне на съставите
и диференциране на наказанието. Пример в това отношение е чл. 287
(Дейности с дървесина) – наказанието по основния състав е лишаване
от свобода до 5 години и глоба, докато наказанието за непредпазливо
убийство е лишаване от свобода до 3 години.
На второ място, в Проекта на Наказателен кодекс някои класически
доктринални дефиниции, както и такива, изработени в рамките на
тълкувателната практика на Върховния касационен съд и действалия
преди него Върховен съд, получават нормативен израз. Сама по себе
си тази стъпка едва ли ще се отрази генерално върху качеството на
наказателното правораздаване, доколкото почти всички дефиниции са
много познати, част от тях и неоспорими. Все пак те придават завършеност на Кодекса и улесняват прилагането му. Легално са дефинирани основни понятия, използвани в Кодекса, като „съучастие”, „при и
по повод изпълнение на службата или функцията”, „неистински документ” и „документ с невярно съдържание”, „противодържавна цел” и
др. Правилно дефинирането на „големи размери” и „особено големи
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размери” е направено чрез обвързването на паричната стойност на
предмета на престъплението или на вредата с минималната работна
заплата, а не с конкретен размер.
На трето място, Проектът освобождава Наказателния кодекс от разпоредби, които попадат в приложното поле на други закони. Такъв е случаят например с реда и начина за изпълнение на наказанията.
Четвърто, заслужава да се отчете опитът на Проекта (къде успешно,
къде не толкова успешно) напълно да приведе българското наказателно законодателство в съответствие с международните актове, по които
България е страна, както и с редица актове на Европейския съюз. С
тази амбиция са създадени нови или са доразвити съществуващи състави в Особената част. Прецизирани са съставите на трафик на хора и
на посегателствата, свързани с организирана престъпност, създадена
е самостоятелна глава, посветена на тероризма и т.н.
На следващо място, Кодексът предвижда някои нови състави на престъпления, част от които се нуждаят от прецизиране, но все пак те отразяват нови форми на престъпна дейност, свързани с развитието на
обществените отношения. Такива са например отнемането на орган,
тъкан, телесна течност или клетка (чл. 138, ал. 1), подлагане на медицински опит (чл. 137), противозаконен оглед (чл. 145), предоставяне и
ползване на информация (чл. 173), цензура (чл. 192), даване на неверни сведения и препятстване на постъпване на работа (чл. 206), разпореждане със средства (чл. 343), лъжливо доказване (чл. 363) и др.
Не на последно място, заслужава да се споменат създадената възможност за намаляване на наказанието при неспазване на разумния срок
за разследване, разглеждане и решаване на делото (чл. 69), както и
предвиждането на ново основание за спиране на давностния срок за
наказателно преследване – за времето, докато лицето се ползва от
имунитет (чл. 87, ал. 1, т. 2).
В първия случай съдът, индивидуализирайки наказанието, може да
приложи правилата за определяне на наказанието при изключителни и
многобройни смекчаващи обстоятелства – да определи наказание под
най-ниския предел, предвиден за извършеното престъпление, да замени наказанието с по-леко или да не наложи кумулативно предвидено
наказание. Уреждането на това правило е оправдано предвид факта,
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че немалка част от осъжданията на България от ЕСПЧ (повече от 1/3
от общия брой решения) са концентрирани в една област, а именно
нарушаване на правото на справедлив процес в разумен срок (чл. 6 от
ЕКПЧ). Тази разпоредба не би могла сама по себе си да реши проблемите, свързани с бавното правораздаване (част от причините за бавното праворазадване нямат законодателен характер), но безспорно
има своето значение особено в съчетание с правилата за приспадане
на времето на задържане от срока на лишаването от свобода или пробацията. Това нововъведение в Наказателния кодекс е продължение
на усилията на България да намали броя на осъдителните решения,
част от които е и създаденият национален механизъм за обезщетяване
на пострадалите от бавно правораздаване (повече по темата за бавното правораздаване и практиката на ЕСПЧ виж в т. VII).
Спирането на давността, докато лицето се ползва с имунитет за наказателно преследване, също има основания, защото така се изключва
възможността определени лица, ползващи се с имунитет, да избегнат
наказателната отговорност за извършени от тях престъпления особено
като се има предвид, че снемане на имунитета е възможно само за
определени престъпления и то с решение на Народното събрание.
Наред с признаването на немалкото положителни страни на Проекта на
Наказателен кодекс по отношение на него биха могли да се изтъкнат
някои слабости и несъвършенства. Най-сериозната принципна критика към Проекта е, че той оставя усещането за търсене на най-малкото
съпротивление. Той би могъл да бъде много по-амбизиозен и смел по
отношение на утвърждаването на нова философия за ролята на наказателното правораздаване. Законопроектът не демонстрира воля например да разшири прилагането на института на условното осъждане.
Условното осъждане би могло да се използва като силно средство с
възпиращо действие най-вече по отношение на инцидентната престъпност особено в съчетание с допълнителни мерки за въздействие по
време на изпитателния срок. Същото важи и по отношение на режима
за замяна на наказателната отговорност с административна за по-леките престъпления. Наред с това, Проектът е подходил колебливо и по
отношение на декриминализацията на редица престъпления, разкриващи невисока обществена опасност, и уреждането им на съответното
систематично място като административни нарушения. Разбира се,
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осъждането има и редица други последици извън изтърпяване на наложеното наказание (деецът се счита за осъждан, спрямо него се прилагат много забрани, всякакво следващо общественоопасно поведение
се третира от закона по-тежко и т.н), но все пак те невинаги оправдават задвижването на тежката машина на наказателното производство.
Чрез разширяване на прилагането на административната отговорност
към по-голям брой деяния, извършени инцидентно, т. е. нерецидивни,
ще бъдат постигнати поне две цели. От една страна, по-своевременно
и ефективно ще бъде осигурена защита на съответните обществени
отношения. От друга страна, бавният и силно формализиран наказателен процес ще бъде запазен за по-тежките посегателства, при които действително са необходими по-сериозни гаранции за правата на
участниците в него. По този начин ще се освободи необходимият ресурс и енергия правораздавателните органи да вършат по-качествено
своята работа.
Наред с това, въпреки претенцията за „изчистване” на Кодекса от разпоредби, които са загубили своето обществено значение и не отговарят
на степента на развитие на обществените и социално-икономическите
отношения, в Проекта са възпроизведени „мъртви текстове”, по някои
от които с години няма нито едно образувано производство. Такъв е например чл. 285 – непозволено въздействие върху измервателен уред.
Въпреки претенцията за изчерпателност и предвиждането на немалък
брой легални дефиниции в Кодекса има понятия, чието съдържание
отново следва да бъде запълвано от доктрината и съдебната практика
(например „държавен или обществен деятел). Освен това в него (найвече в Особената част) не всички понятия се използват последователно и с едно и също значение, а често за едни и същи категории се
въвеждат различни понятия. Това би създало противоречия и трудности
при прилагането на разпоредбите. Например в Допълнителните разпоредби е дадено легално определение на понятията „големи размери”,
„особено големи размери”, „значителна стойност” и „значителна вреда”, но в различни състави се срещат и „немаловажни вредни последици”, „значителни вредни последици”, „значителна щета”, „невъзстановима вреда”, „големи количества”. Наказателният кодекс борави с
понятията „малолетно лице” и „непълнолетно лице”, но се срещат също
„дете”, „малко дете”, „дете, ненавършило 18-годишна възраст”. Коде-
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ксът дефинира понятието „полово действие”, но използва също „полово
сношение или действие на полово удовлетворение”, „действие с цел да
възбуди или да удовлетвори полово желание”, а също и „разврат”. Някои от дефинициите, предвидени в Допълнителните разпоредби, заслужава да бъдат самостоятелно коментирани. Не е ясно например защо
са необходими самостоятелни определеления на „значителна вреда” и
„значителна стойност”, при положение че в Особената част не на едно
място се използва „вреда на значителна стойност”, а двете понятия
са с практически едно и също съдържание. Дефинициите на понятията
„порнографско представление” (остава настрана комичното звучене
на този израз), „полово действие” и „порнографски материал” са поудачни в сравнение с единственото, но твърде любопитно и напоително
определение на „порнографски материал” по действащия кодекс. Но и
те съдържат признаци, които са субективни и еднообразното им прилагане в практиката би било затруднено („похотливо”, „по неприличен,
неприемлив или несъвместим с обществения морал начин”). Интересна и е дефиницията на „длъжностно лице”. Тя е разширена в сравнение с действащото в момента и установено в практиката разбиране за
длъжностно лице по смисъла на наказателното право. В нейния обхват
попадат по-голяма категория лица, включително заетите в здравните
и учебните заведения. По отношение на третирането на лекарите и
преподавателите като длъжностни лица по смисъла на наказателното
право могат да се направят редица принципни възражения. Първо,
защото то предполага съвсем различното им положение в социалната структура и друго отношение на държавата към тяхната професия.
Но наред с това, определянето им като длъжностни лица за целите на
наказателното правораздаване не означава само, че те се ползват с
по-силна закрила и посегателствата срещу тях се третират като по-тежконаказауми престъпелния, но самите те като субекти на престъпления
носят по-тежка наказателна отговорност, включително за престъпления, субект на които би могло да бъде само длъжностно лице. Органите
на съдебната власт разбираемо, но не много прецизно са включени в
съдържанието на две понятия – „държавен орган” и „надлежен орган”,
а нотариусите и помощник-нотариусите са пропуснати. Понятието за
„престъпно сдружение” също е по-широко от уредените в действащия
кодекс понятия. Такова е възможно да съществува и при съгласуване
на волите на само две лица. Освен това е предвидено, че сдружението
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може да преследва както противодържавни, така и терористични или
користни цели. Вносителят има претенция с това понятие да отстрани
недостатъците на разнообразната и противоречива терминология на
действащия Наказателен кодекс. Въпреки това в Особената част са
уредени отделни състави за терористична група или организация, както
и за противодържавна група или организация. Наред с това, основателно се поставя въпросът за разграничаване на хипотезите на извършване на престъплението по поръчение или в изпълнение на решение
на престъпно сдружение и на съучастието между две или повече лица,
което също би могло да има траен характер, да предполага разпределение на ролите и чрез него да бъдат извършени същите престъпления
със същите цели.
Особената част на Проекта на Наказателен кодекс съдържа редица
състави, които повдигат въпроси или съдържат неясноти, поради което
се нуждаят от усъвършенстване. Но изчерпартелното им изброяване
надхвърля целите на настоящия анализ. Тук биха могли да се посочат
само някои примери:
Чл. 135 (Неоказване на помощ при превозна злополука) – запазено
е понятието на действащия Кодекс „превозна злополука”. За означаване на инцидентите на пътя при управлението на превозни средства
Законът за движението по пътищата използва понятието „пътнотранспортно произшествие”.
Чл. 141 (Задържане в лечебно заведение) – заглавието на разпоредбата е „Задържане в лечебно заведение”, а самият състав инкриминира и простото настаняване на лицето в заведение за душевно болни. Следва да се има предвид, че в тази хипотеза може да попаднат
и случаите, когато поради липса на подходяща клинична пътека или за
извършване на изследвания, за които иначе би се чакало с месеци,
пациенти фиктивно се настаняват за болнично лечение (порочността
на тези практики е безспорна и могат да бъдат предмет на самостоятелен анализ).
Чл. 142, ал. 2 (Отвличане) – би могло да се помисли за добавяне на
признака „деецът е бил въоръжен”. Като обща бележка, валидна за
много от разпоредбите в Особената част, би могло да се препоръча да
се избягва техниката разпоредбите да започват с „когато”.
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Чл. 145, ал. 1 (Противозаконен оглед на лице) – субектът на престъплението е посочен с думата „който”. При системачично тълкуване с
ал. 2 става ясно, че „който” не е длъжностно лице, в чиято служба или
функция е предвидено правомощие да извършва обиск, следователно логично се поставя въпросът кой друг (всяко наказателноотговорно
лице ли?) би могъл законно да извършва такива действия. Понятието
„друго посегателство върху личната неприкосновеност” е твърде бланкетно и общо, което позволява разширително тълкуване.
Чл. 176, ал. 1 (Сутеньорство) – основният проблем тук е свързан с
трудностите за разграничаване на фактическото поведение на един
сутеньор от това на един сводник (чл. 174) по начина, по който изпълнителните деяния са описани в съответните състави, и с оглед общоупотребимия смисъл на тези понятия. Специално по отношение на чл.
176, ал. 1, т. 3 следва да се има предвид, че в сегашната й редакция
тази хипотеза може да обхване и членове на семейството на лицето,
което участва в полови действия срещу заплащане, които то издържа.
Чл. 190 (Престъпно сдружение против равенството) във връзка с § 1,
т. 13 от Допълнителните разпоредби – очевидно освен с противодържавна, терористична или користна цел престъпното сдружение може да е
водено и от нетърпимост към действителен или предполагаем защитен
признак и да се образува с цел извършване на престъпления против
равенството. Основателно се поставя въпросът следва ли в такъв случай
освен тази цел да се доказва задължително и наличието на някоя от другите цели и как би се прилагал чл. 190, ако такава не бъде установена.
Следва да се помисли дали ако авторите на проекта са искали да разширят международните стандарти, като добавят допълнителни признаци
за наличието на престъпно сдружение, не е следвало да направят това
в съответната дефиниция, за да се избегнат възможни притиворечия и
спорове при тълкуването и прилагането на разпоредбите.
Чл. 219 (Търговия с деца) – в опит да избегне терминът „продажба”
на действащия Кодекс, срещу който имаше много критики предвид неприемливостта на тезата обект на покупко-продажба да бъде човешко
същество, проектът го заменя с друг по-неясен израз (предоставяне на
непълнолетно дете срещу имотна облага).
Чл. 222 (Похищаване на дете) – заглавието на състава „похищава-
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не на дете” е твърде близко смислово до отвличането. Тези понятия
са синонимни и не следва да се използват за различни състави още
повече, че наказанието по чл. 222 е много по-леко от наказанието за
отвличане на дете. Освен това заглавието не отразява най-коректно
съдържанието на разпоредбата.
Чл. 236, ал. 1 (Грабеж) – неяснота създава какво би означавало лицето да се приведе в „безпомощно или беззащитно състояние”, като се
има предвид, че двете понятия са синоними.
Чл. 288 (Лов) – по отношение на едрия дивеч деянието е съставомерно, когато умъртвяването или уловът му е противозаконен. По отношение на дребния дивеч обаче, освен противозаконен, ловът трябва да
е и без съответно разрешение, въпреки че наличието на разрешение
е част от законоустановения ред за извършване на лов. Поставя се
въпросът какво би могло да е съдържанието на „противозаконно” при
положение, че извършването на лов в забранено време, на забранено
място и със забранени средства се наказва по-тежко по ал. 3.
Чл. 328, ал. 1 (Недоносителство) – изразът „съответните органи” е
добре да се замени с използваното от Кодекса и дефинирано понятие
„надлежен орган”.
Чл. 346 (Неоказване на помощ) – формулировката на състава съответства по-скоро на разпоредбите на Глава дванадесета, раздел III
„Злепоставяне”. Ако идеята е да се постави акцент върху неизпълненението на заповед на орган на власт, може би разпоредбата следва да
се редактира.
Чл. 359 (Невярна декларация пред съд) – заглавието следва да се редактира, за да отразява по-точно съдържанието на разпоредбата. Следва да се има предвид, че съгласно предложената редакция подаването
на невярната писмена декларация пред нотариус би се наказвало по
чл. 407, по който заради алтернативно предвидените наказания отговорността е по-лека.
Чл. 377, ал. 3, т. 1 (Тежконаказуем пасивен подкуп) – използвано е
понятието „лице, което заема отговорно служебно положение”, което
не е дефинирано в проекта. Най-близко до този термин е употребеният
в § 1, т. 1, б. „в” израз „ръководна работа”.
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Чл. 497, ал. 1 (Действия с опасни храни, вино или спиртни напитки)
– разпоредбата повдига сериозни въпроси, свързани главно със съдържанието на понятието „опасни за живота или здравето вещества”.
Съвременната наука установява, че все повече вещества, които се
влагат в храните (стабилизатори, емулгатори, оцветители, подсладители, означени често с „Е” и номер) са увреждащи здравето, въпреки че
използването им в производството не е забранено.
Чл. 565 (Насилие) – този състав съдържа същите признаци като чл.
446. Застрашаването на безопасността на движещо се транспортно
средство за масов транспорт чрез насилие срещу някой от пътниците
обаче е в главата за транспортни престъпления, а когато същото деяние е по отношение на кораб или въздухоплавателно средство деянието се счита за тероризъм, въпреки че съставът не поставя изискване
за наличие на терористична цел. Освен това не става ясно защо са
пропуснати например подвижният железопътен състав или гарите.
В заключение, към внесения проект очаквано ще бъдат отправени редица критики – някои от тях са основателни и имат за цел неговото усъвършенстване, а други са свързани с повишената чувствителност на
обществото към темата. По проекта предстои много редакционна работа, тъй като безспорно добрите намерения за съжаление не навсякъде са получили съответстващата им сполучлива юридическа форма.
Трябва да се има предвид, че приемането на нов кодекс не е панацея
и от него не може да се очаква да реши автоматично проблемите с
престъпността. Не е оправдано той да се натоварва с подобни свръхочаквания. Но независимо от това, кодификацията на материалното
наказателно право е фундаментална за състоянието на наказателното
правораздаване, защото задава насоките на нейното развитие за години. Затова и към качеството на Наказателния кодекс трябва да се
подхожда особено отговорно. Дали действащото Народно събрание ще
успее да се справи с тази нелека задача и да приеме в крайна сметка
един добър наказателен закон, ще стане ясно в следващите месеци.
Всички усилия в тази посока заслужава да бъдат подкрепени.
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IХ. Тема на броя:
Юридическото образование –
дискусията продължава
I. Значение на проблема

В

Темата за юридическото образование не е нова. Тя е обсъждана
многократно през последните години в различни формати с участието на представители на държавата, университетите, юридическата гилдия, гражданския сектор. И все пак тези тема продължава да
бъде актуална. Това, от една страна, се дължи на особеното значение
на образованието в съвременния глобален и динамичен свят. Системата на образованието е изправена пред предизвикателството да отговаря на бързо променящите се нужди от специалисти, способни да се
реализират веднага след завършването, но и да се развиват непрекъснато съобразно новите изисквания. От друга страна, у нас въпросът за
юридическото образование е важен и в един друг контекст, а именно
на продължаващата и неслучилата се все още съдебна реформа. Няма
съмнение, че човешкият фактор е с фундаментално значение за функционирането и развитието на всяка система. С особена сила това важи
за участниците в процеса на правораздаване, защото те са призвани
да бранят и налагат правилата, по които се развиват обществените
отношения във всички други области, доколкото съвременният живот
е в значителна степен правноорганизиран. Ето защо състоянието на
съдебната система и нейната способност да осъществява главната си
функция е основен показател за степента на развитие на демокрацията и правовата държава. Това на свой ред подчертава значимостта на
въпроса за качеството на юридическото образование.
Настоящото изследване няма претенцията да предложи радикални
идеи за промяна на действащия модел на юридическо образование
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у нас. Впрочем, като цяло българският опит в „реформите” показва,
че не крайните действия и рязкото люшкане между противоположни
решения са способни да предизвикат желаната качествена промяна, а
последователните и целенасочени усилия, отразяващи ясна концепция
и обмислени и навременни действия.
Целта на настоящото изследване е да обобщи и систематизира въпросите, които се обсъждат в рамките на темата за юридическото образование, и да предложи някои възможности за бъдещо развитие.
Представеният сравнителен поглед върху проблема може да служи
като ориентир в това отношение. Време е дискусията за юридическото
образование да бъде продължена и да бъде потърсено съгласие по основните елементи на една бъдеща промяна.
II. Правна уредба на юридическото образование в България
Специалността „Право” е държавно регулирана1. Това означава, че
съществуват единни държавни изисквания, определени в нормативен
акт, свързани с обучението и придобиването на правоспособност. Специалността е част от професионалното направление „Право” в рамките
на област на висше образование „Социални, стопански и правни науки” съгласно приетия с ПМС от юни 2002 г. Класификатор на областите
на висше образование и професионалните направления2 .
Действащата уредба на специалността „Право” се съдържа в Наредбата
за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалификация „Юрист”.
Наредбата е приета от Министерския съвет през 1996 г. и до момента
има 5 изменения и допълнения, последното от които e от юли 2013 г.3
1
Необходимо е да се прави разграничение с държавно регулирана професия. Терминът “регулирана професия” е въведен в Закона за висшето образование (§ 4в от май 2002 г.) и Закона за професионално образование и обучение (§ 1, т. 11 от 2005 г.). Съгласно дефинициите в тези закони, за да бъде определена една
професия като регулирана, тя трябва да бъде включена в Списъка на регулираните професии, да е от обществена значимост и правото за нейното упражняване да е нормативно уредено, в това число притежаването на
специфична професионална квалификация, правоспособност или членство в професионална организация.
Така например, сред юридическите професии регулирана е професията на адвоката. В този смисъл правото
може да се определи като специалност, която води до упражняване на регулирана професия. Използваният от
Закона за висшето образование израз „специалност от регулираните професии” не е прецизен.
2
В рамките на професионално направление „Право” висшите училища, освен специалност „Право”, предлагат и други специалности, като например „Международни отношения”, „Публична администрация”.
3
Последните изменения по-същество са от 2005 г. Измененията от 2009 г. и 2013 г. са технически и са свързани с промяна на наименованието на Министерството на образованието и науката.
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В периода януари 1995 г. – декември 1995 г. за обучението по право е
действала наредба, приета от Министерския съвет, а от ноември 1994
г. до януари 1995 г. – наредба, издадена от министъра на образованието и науката. Преди това липсва единна уредба, като отделни изисквания за специалността „Право” са уреждани в различни актове на
държавни и недържавни органи (Министерски съвет, Комитет за наука
и висше образование, висши училища)4 .
Интересно е да се проследи развитието на уредбата от гледна точка
на нейния обем и обхват. Действащите до 1996 г. наредби се състоят
от по 7 лаконични члена в основния текст и по 2-3 норми в преходните и заключителните разпоредби. Те се ограничават до съвсем общо
уреждане на начина на прием, продължителността на обучението,
задължителните дисциплини и начина на завършване на обучението.
Действащата наредба се състои от 15 члена и десетина параграфа в
преходните и заключителните разпоредби и е значително по-подробна.
Разгръщането на уредбата, от една страна, е свързано с общата тенденция за по-детайлно регулиране на обществените отношения, а от
друга, отразява нарастващата обществена значимост на юридическата професия (в някои случаи е резултат и на желанието за пресичане на
лоши практики или за преодоляване на практически проблеми).
Съгласно действащата уредба висше образование по специалността
„Право” се придобива на образователната и квалификационна степен
„магистър” във факултет във висше училище, отговарящ на изискванията на Закона за висшето образование (ЗВО). Не е необходимо
факултетът да е юридически, т.е. в него да се преподава само право.
Така, преди всичко в исторически план, се стигаше до съвместяване в
рамките на един факултет на различни специалности, за да се отговори
на империативните изисквания на Закона за висшето образование по
отношение на академичния състав на факултетите5 .

Преди влизане в сила на действащия Закон за висшето образование през декември 1995 г. на законово
ниво висшето образование е било уредено в Закона за висшето образование от 1958 г. (отм. 1995 г.) и
Закона за академичната автономия на висшите учебни заведения от 1990 г. (отм. 1995 г.).

4

5
Съгласно чл. 26, ал. 1, изр. 2 от ЗВО факултетът има 40-членен академичен състав на основен трудов договор, от който хабилитираните лица четат за всяка специалност не по-малко от 70 на сто от лекционните
курсове. С годините проблемът с недостатъчното преподаватели в някаква степен беше смекчен, особено
след децентрализирането на режима за научните степени и научните звания (с новия Закон за развитието на
академичния състав в Република България от май 2010 г.).
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Студентите се приемат в специалност „Право” чрез писмени конкурсни
изпити по български език и история на България. Като проявление на
академичната автономия висшите училища самостоятелно определят
учебното съдържание за конкурсните изпити, оценяващите преподаватели и начина на класиране на кандидат-студентите. Т.е. за студентите
по право липсва единна система за прием. Висшите училища избират
различни форми на писмен изпит – тест, есе, тема и т.н.
Формите на обучение по право са редовна и задочна, а продължителността на обучението е не по-малко от 10 семестъра и с минимален
хорариум 3500 учебни часа6.
Наредбата определя задължителните учебни дисциплини и минималния
им хорариум. Отново висшите училища разполагат с автономия по отношение на определянето на по-големи хорариуми по посочените задължителни дисциплини, въвеждането на други задължителни дисциплини,
както и на определяне на видовете и хорариумите на избираемите7 и
факултативните дисциплини. Те са тези, които вземат решение и относно съотношението между лекции, упражнения и учебна практика, като
единственото задължително изискване в това отношение е часовете за
лекции да не бъдат по-малко от половината от общия хорариум.
Изключително пестелива е уредбата по отношение на лекционните
курсове и семестриалните изпити8. Посочено е единствено, че те се
провеждат от хабилитирани преподаватели или преподаватели с образователна и научна степен „доктор”. Изключение от това правило е
допустимо единствено по отношение на факултативните дисциплини.
С промените през 2005 г. като част от единните държавни изисквания
за специалността „Право” са включени основните параметри на провеждането на задължителната учебна практика и на възможността за
практическо обучение на студентите в правни клиники. Тази уредба в
голяма степен закрепва съществуващо фактическо положение и/или

6

При задочната форма хорариумът е не по-малко от 60 на сто от хорариума за редовна форма на обучение.

Съгласно Наредбата висшите училища задължително включват сред избираемите определени учебни дисциплини, като практиката показва, че някои от тези дисциплини висшите училища са решили да включат в
задължителната програма (напр. римско частно право, право на интелектуалната собственост)
7

8
ЗВО предвижда, че формите за проверка и за оценка на знанията и уменията на студентите се определят в
учебните планове и програми – чл. 44, ал. 1, изр. 1 от закона.
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има декларативен характер9 и не е от естество да повлияе съществено
за постигане на по-сериозен подход при провеждането на практическото обучение10.
Обучението на студентите по специалността „Право” завършва с полагане на три държавни изпити – по публичноправни, по наказателноправни и по гражданскоправни науки. Всеки държавен изпит се
състои от две части – писмена и устна. Той се полага пред държавна
изпитна комисия, определена със заповед на ректора на съответното висше училище, която включва определени лица от списъци, утвърдени от министъра на образованието и науката и министъра на
правосъдието по предложение на факултетните съвети. Посочени са
основните изисквания, на които трябва да отговаря провеждането на
изпитите (съставяне на казуса, продължителност, срок за обявяване
на резултатите и т.н.). Устните държавни изпити се полагат по единен
държавен конспект, утвърден от министъра на образованието и министъра на правосъдието. Така на изхода от специалността "Право"
държавата се ограничава до утвърждаването на лицата, които участват в изпитните комисии и на конспектите за устните държавни изпити. Отново висшите училища са в значителна степен автономни при
организацията и провеждането на държавните изпити. Уредбата не
посочва максимален брой явявания на държавните изпити в случай
на неуспешно полагане.
Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план и положили успешно държавните си изпити, получават диплома за завършено висше
образование с професионална квалификация „юрист” на образователната и квалификационна степен „магистър”.
Придобиването на юридическа правоспособност (която е задължителна предпоставка за упражняване на юридическа професия) е уредено
в Закона за съдебната власт (обн. август 2007 г., посл. изм. от август

9
Такава е например разпоредбата на чл. 10, ал. 3, според която ръководствата на юридическите факултети
със съдействието на Министерството на правосъдието осъществяват текущ контрол за правилното организиране и провеждане на учебната практика.
10
Нерядко правната уредба се натоварва със завишени очаквания за решаване на практически проблеми. И в конкретния случай практиката показва, че формалното закрепване на определени правила не е
достатъчно, а трябва да се търсят други механизми и стимули за постигането на целта (административни,
организационни, финансови и др.).
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2013 г.)11. Две са условията за придобиване на юридическа правоспособност – приключен 6-месечен стаж в определени органи на съдебната власт (районен и окръжен съд, районна и окръжна прокуратура,
окръжен следствен отдел12) и успешно положен изпит за придобиване
на юридическа правоспособност пред Министерството на правосъдието. Министърът на правосъдието издава удостоверение за юридическа
правоспособност на стажант-юристите, издържали изпита. Стажантюрист, получил оценка „неиздържал”, има право да се яви повторно на
изпит след допълнителен 2-месечен стаж.
За заемане на определени длъжности в органите на съдебната власт (младши съдия, младши прокурор, съдебен помощник, прокурорски помощник,
съдия по вписванията, държавен съдебен изпълнител) и за упражняване
на определени юридически професии (адвокат, нотариус, частен съдебен
изпълнител) придобитата юридическа правоспособност не е достатъчна. Необходимо е изпълнението и на други изисквания – конкурс, допълнително
обучение, стаж, изпит, вписване в регистър, вкл. на някои отрицателни изисквания (нелишаване от право за упражняване на търговска дейност, необявяване в несъстоятелност – за нотариуси и частни съдебни изпълнители).
III. Юридическото образование в България – състояние и проблеми
Част от въпросите, които обичайно се повдигат при поставянето на темата за юридическото образование, са общи и засягат като цяло системата
на висшето образование у нас. Разбира се, те имат някои специфики в
рамките на юридическото образование. Въпросът за финансирането на
образованието и в частност на юридическото образование не е разгледан
самостоятелно поради специфичния предмет на настоящото изследване,
но той естествено има отношение към повечето от поставените проблеми.
Най-общо могат да се изведат следните основни въпроси:
11
Правилата за придобиване на юридическа правоспособност, съдържащи се в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалификация „Юрист”, не са съобразени с нормите на Закона за съдебната власт (така например наредбата
предвижда 3-месечен стаж, а законът – 6-месечен.). Разбира се, законовите норми са с по-висок юридически ранг и имат предимство пред противоречащите им разпоредби, които стоят по-долу в йерархията на нормативните актове. И все пак, препоръчително е нормотворческите органи да отстраняват тези противоречия.
12
Законът за съдебната власт (чл. 297, ал. 3) посочва, че стажът се провежда и при адвокат и нотариус, но
за приключване на стажа е достатъчна надлежна заверка на стажантската книжка от съответния съд, прокуратура и следствен отдел.
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3.1. Вход към висше образование
Достъпът до висше образование у нас продължава да бъде в значителна
степен стеснен. Въпреки че част от висшите училища приеха държавните зрелостни изпити като вход към някои специалности, все още не
са малко специалностите, за които се провеждат отделни кандидатстудентски изпити, някои от които тежки и непреодолими за немалка част
от студентите. Правото също е сред тези специалности. Тази система не
отговаря на съвременната тенденция за масовизация на висшето образование и възприетите в развитите държави модели, при които входът е достатъчно широк, а впоследствие съществуват контролни механизми, които „отсяват” студентите със слаби академични постижения.
От изследваните 12 държави само в 3 има отделни изпити за прием в
специалността „Право” (Испания, Швеция и Ирландия). У нас, липсата на ефективни контролни механизми, в съчетание с други недобри
практики, каквато е прехвърлянето на студенти от други университети и
факултети13, нерядко води до ситуация, при която завършат повече студенти, отколкото са били приети в съответния випуск. Ето защо, не са
съвсем неоснователни опасенията за задълбочаване на проблема при
„отпушване” на входа. В това отношение не бива да бъде подценяван
и проблемът за качеството на средното образование. При недоброто
финансово състояние на висшите училища у нас14 те имат силен интерес да не допускат „отпадане” на студентите, тъй като така биха загубили заплащаните от последните такси. Университетските ръководства
би следвало да се ръководят от по-дългосрочни амбиции, свързани с
повишаване на качеството и авторитета на висшето училище, а не самоцелно да задържат студенти, които не са достатъчно мотивирани15.
Всеки университет следва да създаде ясни правила и механизми за
По данни на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” от 2009 г. до 2012 г.
от други факултети или специалности в специалност „Право” са прехвърлени 132 студенти. Заслужава подкрепа наскоро взетото решение на факултетните органи да забранят прехвърлянето от други факултети и
специалности.

13

14
Издръжката на един студент по право не е променяна през последните три години и възлиза на 1108, 80
лв. За сравнение средно претеглената издръжка на един студент у нас възлиза на 1679 лв. Около 60 % от
приходите на държавните висши училища се формират от субсидията от държавния бюджет. Също така, 60 %
от разходите на държавните висши училища отиват за заплати на заетите в тях лица.

Този въпрос отпраща към големия проблем за модела на управление на държавните висши училища,
при който ръководител и назначавани са взаимно зависими (преподавателите избират ректора, а ректорът
назначава преподавателите), което е една от пречките за осъществяване на модерна мениджърска политика. Част от този проблем е и невъзможността собственикът (държавата) да осъществява ефективен контрол
върху разходването на средствата и да поставя на ръководния екип на висшето училище управленски цели,
свързани с качеството на образованието.
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обективно оценяване на знанията на студента и за неговото отпадане
при недобро представяне (детайлни изпитни процедури, комбиниране
на различни форми, вътрешен и външен контрол при провеждането
на изпитите16, ограничаване на възможностите за явяване на изпит,
стриктно прилагане на правилата за максимален брой явявания на
изпит и др.).
3.2. Мотивация на студентите
Степента на мотивация на студентите има определящо значение за
качеството на висшето образование, независимо от конкретната специалност. Няколко са ключовите фактори, които оказват влияние върху
мотивацията на студентите: нивото на средното образование, възможностите за добра професионална реализация по съответната специалност, качеството на обучението в широк смисъл (подготовка на преподавателите, добра материална база, възможности за мобилност и
др.). През последните години се наблюдава една тенденция все повече
ученици с висок успех в дипломата за средно образование да се насочват към чуждестранни висши училища. За това може да съдим косвено от данните за легализираните дипломи за средно образование. По
данни на Министерството на образованието и науката през 2012 г. са
заверени 6916 дипломи за средно образование. За сравнение всяка
година средно образование завършват около 60 000 ученици. Това,
условно казано, означава, че малко над 10 % от завършилите средно
образование кандидатстват в училища в чужбина.
И все пак приеманите в юридическите факултети студенти са измежду най-успешно представилите се ученици в средното училище. Както
показва Рейтинговата система на висшите училища, средният успех от
дипломите за средно образование на студентите в професионално направление „Право” е 5,36. За учебната 2013/2014 г. приетите в Юридическия факултет (ЮФ) на СУ студенти са със среден успех от дипломите за средно образование 5,81.
Интересна картина очертават данните за приеманите и завършилите студенти по право. В юридическите факултети у нас в специалност

В някои европейски университети (във Великобритания, Холандия, Белгия) съществува практика за привличане на външни изпитващи/проверители – преподаватели от други университети.
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„Право” се приемат 1800 – 2000 студенти всяка година. Очаквано
най-много студенти по право приема Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) – малко над 400 студенти годишно. Най-слаб е
приемът на Бургаския свободен университет (БСУ) и на Варненския
свободен университет (ВСУ), като той се движи около 100-180 студенти годишно. При двата университета е налице и най-съществен спад в
приема – от 185 приети студенти през 2011 г. на 55 през 2013 г. за
БСУ, съответно от 176 приети студенти през 2011 г. на 112 през 2013 г.
за ВСУ. Ръст в приема през последните години бележат Университетът
за национално и световно стопанство (УНСС) – от 156 приети студенти
през 2011 г. на 277 през 2013 г., Югозападният университет (ЮЗУ) –
от 202 приети студенти през 2011 г. на 261 през 2013 г., Русенският
университет (РУ) – от 141 приети студенти през 2011 г. на 172 през
2013 г. и СУ – от 403 приети студенти през 2011 г. на 444 през 2013
г. Останалите университети, в които се изучава право (Великотърновски университет – ВТУ, Нов български университет – НБУ и Пловдивски
университет – ПУ) регистрират, макар и по-незначително, намаление.
Сумарно общият брой на обучаващите се студенти по право също показва известно намаление – от 10 920 през 2011 г. на 10 588 през
2013 г. Следователно, може да бъде направен извод, че като цяло няма
съществен отлив от специалността „Право”.
Между 1800 и 2000 студенти завършват право всяка година. Макар и
да не е налице пълна съпоставимост на данните за приетите и завършилите студенти по години, този факт потвърждава извода, че почти
няма „отпадащи” по време на обучението студенти17. Това би могло
да означава, че обучението в юридическите факултети е на толкова
високо ниво, че всички приети студенти са максимално мотивирани
да го завършат успешно. Все пак, по-адекватна би била оценката, че
неотпадането на студенти по право в хода на обучението е обстоятелство, трудно съвместимо с високите изисквания за качество, с които
традиционно се свързва юридическото образование.
Интересен индикатор, който следва да се използва при изследване на

В това отношение интерес представлява и статистиката за успеха на държавните изпити. Така например,
през последните три години в ЮФ на СУ до държавни изпити са допуснати общо 2059 студенти. 310 от тях
или 15 % не са издържали от първия път някой от държавните изпити. Това означава, че 85 % от студентите са
положили успешно и трите държавни изпита от първия път.
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юридическото образование, е степента на удовлетвореност на студентите от обучението по право18. Прави впечатление, че тя е най-ниска в
университети, които получават най-висока рейтингова оценка (напр. СУ).
3.3. Мотивация на преподавателите
Това е второто условие, без което трудно може да се говори за качествено висше образование. Тук ключово значение има въпросът за привлекателността на научно-преподавателската кариера. Като се има
предвид ниското ниво на заплащане на преподавателите във висшите
училища у нас19, единствен мотивиращ фактор като че ли остава престижният характер на университетската работа и вътрешната потребност при част от преподавателите да изследват проблеми на научното
познание. В дългосрочен план обаче не може да се разчита на тези
фактори. Ниското заплащане води до редица явления, които няма как
да не се отразят негативно на преподавателската дейност, а оттам на
качеството на обучението. Все още не е отшумяло напълно явлението
„пътуващ преподавател” (преподаващ в няколко университета) – голяма част от преподавателите по право имат трудови договори с две висши училища, а има и такива с по три или четири договора с различни
университети. Повечето преподаватели по право са и практикуващи
юристи и посвещават значително време и усилия на дейности извън
университета, които носят по-добър доход. Връзката с практиката несъмнено е важна, в това число за по-доброто обучение на студентите,
но не и когато преподаването е „покрай другото”20. Така се ограничава
развитието на научно-изследователската работа, а тя е изключително
важна част от образователния процес.
По отношение на академичния състав също се наблюдават съществени различия между отделните висши училища, в които се изучава
право. Общо в юридическите факултети у нас преподават 524 препода-

18

Вж. Рейтинг на юридическото образование в България 2010, Български институт за правни инициативи.

Преподавател по право в най-големия юридически факултет в България (ЮФ на СУ) получава между 500 и
1500 лева месечна заплата. Това заплащане не е извън логиката на общото състояние на възнагражденията
у нас, но то е далеч от нормата, която гарантира максимално отдаване на научно-преподавателското поприще. За сравнение заплатите на преподавателите по право в Естония са между 700 и 1400 евро на месец
(това са най-ниските възнаграждения на преподаватели от изследваните държави).
19

20

Вж. Таков, Кр. За правното образование. За пореден път, в. Капитал, 1 ноември 2013 г.
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ватели21. Най-голям е броят на преподавателите в ЮФ на СУ – 110, от
които 109 на основен трудов договор. Във ЮФ на ВУ преподават наймного хабилитирани преподаватели – 74. Следват ЮЗУ (49 хабилитирани лица), СУ (48 хабилитирани лица) и УНСС (32 хабилитирани лица).
3.4. Материална база
Състоянието на материалната база има отношение не само към психологическия комфорт на студенти и преподаватели, но и директно към
качеството на обучение. Липсата на достатъчно аудитории и зали за
учебни занятия е основата пречка пред засилването на възможностите
за индивидуална и практическа работа със студентите. Така например,
най-големият юридически факултет у нас (този на СУ) разполага с общо
15 аудитории и зали за провеждане на лекционни и семинарни занятия, а в него през 2013 г. се обучават общо 2131 студенти.
Състоянието на библиотеките също е важен въпрос, който трябва да
стои във фокуса на вниманието на университетските ръководства. Липсата на достатъчно литература, на богат избор на чужди заглавия, на
пространство и уютна среда за четене, на съвременни информационни средства, на удобни възможности за размножаване на материали
са само част от проблемите на юридическите библиотеки. Така например, в библиотеката на ЮФ на СУ се закупувут не повече от 5 бройки
от всяко заглавие (при над 2000 обучавани студенти), а през 2013 г.
са получени 62 нови заглавия на чужд език. Библиотеката разполага с
85 седящи места и 6 компютъра (при над 2000 обучавани студенти).
Студентите размножават необходимите им материали извън библиотеката. Поради недобрите възможности на компютърната техника те не
могат да осъществят достъп до електронните бази данни с научна литература от юридическата библиотека.
Проблем остава и като цяло недостатъчната обезпеченост със съвременни комуникационни и информационни средства, със средства за
онагледяване на преподавания материал, въпреки че през последните
години беше постигнат известен напредък в това отношение22.
21
Трябва да се има предвид, че в тази бройка влизат и преподаватели в юридическите факултети по други
дисциплини – икономика, спорт и т.н.
22
Изводите за състоянието на материалната база са валидни преди всичко за държавните висши училища. В
това отношение някои частни висши училища са значително по-добре развити.
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3.5. Вътрешен и външен контрол
Съществуването и прилагането на надеждни системи за вътрешен и
външен контрол на образованието е важен въпрос, свързан с неговото качество. Тук най-важно значение има прочуването на студентското
мнение и обратната връзка с работодателите. Заслужава подкрепа изградената рейтингова система на висшите училища в България23. Тя,
от една страна, подпомага потребителите на образователни услуги в
избора на висше училище, а от друга – служи като ориентир при формулирането на държавната политика в областта на висшето образование.
Необходимо е паралелно с повишаването на надеждността на рейтинговата система резултатите от нея да придобиват по-голяма тежест при
финансирането на висшите училища. По този начин те ще бъдат стимулирани да се модернизират и предлагат по-качествени образователни
услуги. В момента около 13 % от държавната субсидия се разпределя
въз основа на резултатите от рейтинга на университетите (по професионални направления)24.
Наред с тези по-общи въпроси, в рамките на дискусията за юридическото образование, се поставят и някои проблеми, които имат особено
значение именно за развитието на образованието по право:
3.6. Брой юридически факултети
През годините нееднократно е бил коментиран въпросът за броя на
звената, предоставящи юридическо образование. Тезата, че 9 юридически факултета25 са много за държава като България26 би могла да
намери подкрепа и в сравнителен план. Така например, Швейцария
има 9 юридически факултета, Австрия – 6, Естония – 2. Модерната

Интерес представлява и изготвеният от Българския институт за правни инициативи Рейтинг на юридическото образование в България 2010 г.

23

24
Вж. чл. 91, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето образование и Постановление № 121 от 25 юни 2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна
оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда.

Факултети, в които се преподава право, има в 6 държавни университета – Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет за национално и световно стопанство и
Югозападен университет „Неофит Рилски” и в 3 частни университета – Нов български университет, Варненски свободен университет „Черноризец храбър” и Бургаски свободен университет.

25

Въпросът стоеше по-остро докато законодателството допускаше обучение по право да се осъществява и
във филиали на висши училища. Преди въвеждането на ограничението за обучение само във факултети броят
на звената, обучаващи студенти по специалност „Право”, достигна 17.

26
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държавната политика предполага не толкова административна намеса
в образованието, а създаване на стимули и среда, насърчаваща конкуренцията между висшите училища, при която основен регулатор е
пазарът. Ето защо въпросът не е какъв брой юридически факултети има
в България, а как да се насърчи конкуренцията между тях, а оттам – да
се повиши качеството на юридическото образование като цяло. Още
повече, че нашите университети вече се конкурират на един много поголям терен – общоевропейския.
3.7. Специализация на обучението
Всяка дискусия за юридическото образование поставя принципния въпрос за това доколко юридическото образование трябва да осигурява
възможност за по-тясна специализация в отделни области на правното
познание. Българският модел на юридическо образование не възприема двете образователно-квалификационни степени – бакалавър и
магистър27, които като логика отразяват именно идеята за фундаменталното знание (бакалавър) и съответно последващото надграждане и
специализиране (магистър). Въпросът за въвеждането на две степени
би могъл да бъде дискутиран отново. Възприемането на две степени
би осигурило по-голяма съпоставимост и сравнимост на висшето юридическо образование28. Видно от приложените сравнителни таблици
повечето държави възприемат два цикъла на юридическото образование29. Публично са изразявани становища, че някои юридически
професии биха могли да бъдат упражнявани и след 3-годишен курс на
обучение.

Възприемането на система на висше образование, включваща два основни цикъла, е една от главните
цели, насочена към изграждането на европейско пространство за висше образование, поставена в Болонската декларация от 1999 г.

27

Все още съществуват редица проблеми при признаването на висше образование по специалност „Право”, придобито в чуждестранни висши училища, свързани с различната продължителност на обучението и
съответно различията в учебния план. Така например, през 2013 г. Националният център за информация и
документация (второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на образованието и
науката) e постановил 17 решения за признаване на висше юридическо образование, придобито в чужди
висши училища и 11 отказа (с препоръки за полагане на допълнителни изпити или за признаване на период
на обучение от висши училища). В 10 случая е призната друга специалност, макар първоначално да е поискано признаване на специалност „Право”.

28

29
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От изследваните европейски държави изключение са само Австрия и Полша.

Доколкото става дума за висше образование, специализацията трябва
да е точно дозирана, защото много по-важно е младите юристи да са
усвоили правилата на юридическото мислене, логиката на юридическия подход, отколкото актуалното законодателство в една или друга
област на правото. Наред с това е необходимо правното познание да
се интернационализира30 – все повече обществените отношения не
са заключени в рамките на определен национален правопорядък, а се
развиват в глобален контекст.
3.8. Учебни програми
Въпросите, свързани с учебната програма, със задължителните и избираемите дисциплини и техните хорариуми, са строго професионални.
Тук обикновено отделните катедри и преподаватели проявяват донякъде разбираема научна пристрастност и ревност, въпреки че един
по-широк поглед не е излишен. Нерядко определянето на учебните
дисциплини оставя усещането, че се изхожда не от гледна точка на интересите на студентите и необходимите им знания, а от битово-прагматични съображения, свързани с попълване на хорариумите на отделни
преподаватели. Прави впечатление отсъствието на по-сериозно чуждоезиково обучение в някои юридически факултети, което не е особено
адекватно на съвременните условия31. Би следвало да се предлагат
и повече курсове на чужд език, даващи знания за отрасли от чужди
правни системи32. В това отношение трябва да се засилят контактите
с чужди университети и да се търсят възможности за привличане на
чуждестранни гост-преподаватели.
3.9. Оценяване в процеса на обучението
Дискусията за вида на изпитите при обучението по специалността
„Право” не е особено продуктивна. Известни са предимствата и недостатъците на едната и другата форма на изпитване. Устният изпит е
по-динамична форма и би могъл да даде по-непосредствена представа
за подготовката на студента, но също така не изключва известен субе-

30

За интернационализацията на висшето образование вж. Заключения на Съвета на ЕС от 11 май 2010 г.

От учебната 2013/2014 г. студентите по право от трети курс в СУ могат да изучават юридически английски
език през двата семестъра.
31

32

За последните 4 учебни години в ЮФ на СУ са водени само два курса на чужд език.
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ктивизъм. Той е значително по-тежък с оглед на продължителността на
провеждането – нерядко студентите са принудени да чакат часове, за
да бъдат изпитани, а преподавателите дни наред са ангажирани целодневно с изпити. Писмената форма е в значителна степен обективна и
дава възможност за проверка на проверяващия, но не може да изключи напълно възможностите за злоупотреби при провеждането й. В този
смисъл и двете форми имат място при обучението по право. Законът
за висшето образование отдава предпочитание на писмената форма
– чл. 44, ал. 2, изр. 2 я определя като основна форма на оценяване на
знанията. Сравнителното изследване на юридическото образование
в отделните държави също показва известен приоритет на писмените
форми на изпитване. Всъщност, формата на изпитване в повечето случаи няма голямо значение при отразяването на изискуемите знания
на студентите – подготвените студенти се представят добре и на устен
и на писмен изпит, а по-посредствените рядко могат да въведат в заблуждение относно по-слабата си подготовка. По-важно обаче е все повече да навлязат формите за текущ контрол на знанията на студентите
и крайната оценка да отразява цялостното представяне на студента,
а не са само инцидентната му форма по време на финалния изпит.
Текущите контроли, от една страна, ще стимулират студентите, да се
готвят по-систематично и задълбочено, а, от друга – ще са надежден
индикатор за преподавателите за трудностите, които студентите имат
при усвояване на учебния материал. Повишаването на тежестта на семинарните занятия предполага ангажиране на водещия лекционния
курс преподавател в тях, което ще наложи цялостна пренастройка на
метода на преподаване.
3.10. Практическа подготовка, индивидуална работа и методи на преподаване
В съвременните условия образованието все повече се прагматизира.
Очакванията на работодателите са да наемат готови специалисти, способни да решават конкретни практически задачи още от първия ден.
Засилването на практическия елемент в процеса на обучение обаче
не бива да се възприема като овладяване на набор от технически умения, а по-скоро като начин да се стимулира самостоятелното мислене
и оригиналния подход при решаването на практически проблеми. От
обучението по право не бива да се очаква, че ще осигури списък с
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готови решения (те са твърде неустойчиви, особено при динамиката
на законодателството у нас). Практическият поглед следва да се превърне в стил и метод на обучение, а не да се свежда единствено до
посещаване на стажове и правни клиники. Разбира се, въпросът за повишаване на тежестта на тези форми и за реалното оползотворяване
на възможностите, които те носят на студентите, остава.
Изключително важна е индивидуалната работа със студентите, възлагането и аргументираното оценяване на определени задачи. Тази работа
в значителна степен е затруднена от липсата на достатъчно академично пространство. В това отношение основателен е и въпросът за определянето на местата за прием в специалност „Право”, което следва
да отчита и равнищата на безработица на лица с висше юридическо
образование (които са над средните за висшистите33).
Много по-интензивно в процеса на обучение трябва да бъдат включени
информационните и комуникационните технологии. Възможностите за
обратна връзка между преподаватели и студенти също следва да бъдат
използвани активно.
3.11. Изход от юридическото образование и придобиване на юридическа правоспособност
Въвеждането на единни държавни изпити, провеждани от национални
комисии, е идея, която заслужва да бъде дискутирана. По този начин,
без да се накърнява академичната автономия, намираща израз в значителна степен при приема и обучението на студентите, би се постиганала необходимата съпоставимост на резултатите и съизмерване на
действително получените знания. Постигнатите резултати биха могли да
служат като допълнителен критерий при определянето на държавната
субсидия34.
Следва да се преосмисли изпитът за придобиване на юридическа пра-

Вж. анализа на данните от Рейтинговата система на висшите училища за 2013 г. в първата част на настоящото изследване.

33

34
В Рейтинга на юридическото образование 2010 са представени данни за успеваемостта на студентите на
изпитите за адвокати и магистрати. Тези данни също може да бъдат използвани като индикатор за качеството
на образователния процес.
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воспособност пред Министерството на правосъдието. Този изпит или
трябва да придобие по-сериозен вид и тежест или да отпадне, като се
има предвид, че за основните юридически професии има нарочни изпити. Данните са показателни – през последните години едва между 0,6 и
2,3 % от явилите се не са положили успешно този изпит от първия път35 .
IV. Приложения – таблици по държави

35
Данните, предоставени от Министерството на правосъдието, са, както следва: 2009 г.: явили се – 1721,
неиздържали – 11; 2010 г.: явили се – 1754, неиздържали – 20; 2011 г.: явили се – 1770, неиздържали – 26;
2012 г.: явили се – 1705, неиздържали – 36; 2013 г.: явили се – 1951, неиздържали – 46.

118

АВСТРИЯ
Вход/достъп до специалност
„Право“
Заплащане на такси
Продължителност на
обучението
Форми на обучение
Образователноквалификационна степен
Учебен план

Брой на студентите в курс/
група
Вид на семестриалните
изпити
Максимален брой явявания
на изпит
Възможности за
индивидуална/практическа
работа на студентите
Възможности за
прехвърляния от други
факултети
Завършване на обучението
Условия за придобиване
на юридическа
правоспособност
Статистически данни

Източници на информацията

Кандидатства се с оценките от матурите.
Таксата за обучение на австрийски студенти и граждани на ЕС е
символична – около 18 евро на семестър.
Най-малко 8 семестъра
Редовна
Магистър
Образованието е разделено в 3 модула. Всеки университет автономно
определя в кой модул какво ще се изучава. В първия обикновено се
съдържат общотеоретични дисциплини като въведение в правото,
римско частно право, основи на европейското право ,както и
политология. Във втория попадат дисциплини като финансово
право, трудово и осигурително право, както и гражданскоправните
дисциплини. Третият модул представлява възможност за профилиране.
Чуждоезиковото обучение е задължително. В някои факултети
съществува като задължителна дисциплина напр. френско право.
До 10 човека в група
Писмени и устни
Няма ограничение.
Няма предвидена нормативно задължителна практическа подготовка в
периода на следването.
Има възможности за участие в правни клиники.
Няма такава възможност.

Със събиране на необходимите кредити.
Със завършване на обучението, определен стаж и изпит (в зависимост
от избраната юридическа професия). Има изискване и за съдебен стаж
след завършването.
1. Брой институции, в които се изучава право – 6 юридически факултета
2. Заплати на преподавателите – средна заплата на асистент – около 61
000 евро годишно
http://www.europaeische-juristenausbildung.de/Laender/oesterreichframe.htm
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АНГЛИЯ
Вход/достъп до специалност
„Право“

Матури по четири предмета, избрани от ученика, задължителни при
завършване на училище. С три от тях се кандидатства в университет.
За чуждестранните студенти се изисква диплома за средно
образование и сертификат за владеене на английски език. Някои
университети изискват висок среден успех, препоръки, мотивационно
писмо.
Плащат се такси за кандидатстване (разглеждане на документите на
кандидата) в размер на 60 – 150 паунда.
Плащат се такси за първоначално записване в размер 150 – 300
паунда.

Заплащане на такси

8000 – 9000 паунда (19 000 – 21 000 лв.) на година за граждани на ЕС
10 000 – 12 500 паунда (25 000 – 29 000 лв.) на година за лица от
страни извън ЕС
Студентите обикновено кандидатстват за студентски заем. Заемът става
изискуем, ако след завършване на образованието, лицето получава
заплата над определен минимум.

Продължителност на
обучението

3-годишно обучение за завършване на бакалавърска степен по право
(LL.B.), последвана от едногодишна практика.
Възможност за магистратура (LL.M) – eдна година след бакалавърска
степен(LL.B.)
Съществува и алтернатива на тригодишното образование по право
– след завършване на висше образование по друга специалност,
студентът преминава през едногодишна програма „Диплома по право”.
Впоследствие студентите избират дали да придобият правоспособност
като Солиситър или като Баристър.
- Солиситър: Юридически практически курс (Legal Practice Course LPC) – 1 година; Договор за практическа подготовка (Professional Skills
Course – PSC) – 2 години;
- Баристър: Професионално обучение като баристър (the Bar Professional Training Course – BPTC) – 1 година; Стаж в камарата на Баристъри
или в друга организация – 1 година

Форми на обучение
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Редовна форма: 3 години
Задочна форма: 4 години
Дистанционно: само в някои университети по изключение ( напр. University of Leicester), програмите и продължителността са различни.

Образователноквалификационна степен

След 3 години обучение – бакалавър
След още 3 години обучение – солиситър или след още 2 години –
баристър

Учебен план

В някои юридически факултети се предлагат курсове по чуждо право
като избираеми дисциплини.
В някои университети (напр. Университет Бристол) съществуват
цялостни 4-годишни програми за чуждо право (немско, френско), които
са алтернатива на бакалавърската степен по право (LL.B).

Брой на студентите в курс/
група

В юридическите факултети се приемат между 200 и 300 студенти общо
от ЕС и трети страни. Студентите посещават различни курсове, за които
се регистрират. Максималният брой на студентите в курса се определя
съобразно капацитета на аудиторията и предмета на курса. Студентите
не са разделени в конкретни групи за целия период на обучението си,
а само за отделни курсове. По време на семинарните занятия броят на
студентите в Оксфорд не надвишава 20 души.

Вид на семестриалните
изпити

Писмени изпити в различни разновидности – есе, курсова работа, тест,
казус, писмена задача. Често изпитите са анонимни.

Максимален брой явявания
на изпит

За всеки изпит има предвидена редовна дата и дата през лятната
сесия. Ако и двата пъти изпитът не бъде взет, следва да се повтори
годината.

Възможности за
индивидуална/практическа
работа на студентите

Правни клиники, в които студентите практикуват право pro bono
под надзора на опитни адвокати. Студентите правят проучвания,
интервюират клиенти и участват в съдебни заседания.

Възможности за
прехвърляния от други
факултети

На практика невъзможно – кандидатства се отново със същите
кандидат-студентски документи и се започва винаги от началото на
курса.

Завършване на обучението

Солиситър: Успешно завършване на Юридически практически курс
(Legal Practice Course – LPC) – съвкупност от писмени изпити, курсова
работа и оценка на умения.
Баристър: Полагане на Бар изпит (Bar exam)

Условия за придобиване
на юридическа
правоспособност

След 3-годишно обучение студентите придобиват бакалавърска степен
по право, но към този момент не са правоспособни като солиситър или
баристър.
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Статистически данни

1. Брой институции, в които се изучава право – 89 юридически
факултета в Англия (вкл. Шотландия)
2. Брой студенти:
- през 2008/2009 г. 19 020 студенти са започнали юридическото
си образование в Англия, от които 13 433 са се дипломирали като
бакалаври, т.е. 70,5 % завършващи спрямо броя на приетите;
Впоследствие процентът завършващи намалява при приема за
обучение като солиситър (LPC) или за баристър (BPTC).
Брой заети лица:
- Юридически факултет на Кеймбридж – 146 преподаватели; 28-членен
административен състав; 61 директори на учебни курсове
4. Заплати на преподавателите по право – 33 000- 50 000 паунда
годишно

Източници на информацията
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http://www.law.harvard.edu/programs/plp/pdf/United_Kingdom_Legal_Profession.pdf
http://www.britishcouncil.org/china-society-publications-legaleducation.
pdf
https://leicesterlp.le.ac.uk/page4law.php?SourceId=364&CreativeId=46
40224812&Keyword=law%20study%20uk&SectionId=&gclid=CPu0i7OD
l7wCFQdY3god-Q4Atw
http://denning.law.ox.ac.uk/members/facts.shtml
http://www.kcl.ac.uk/prospectus/undergraduate/entryrequirements/
name/law
http://www.londoninternational.ac.uk/llb#fees
http://www.lawsociety.org.uk/careers/becoming-a-solicitor/
http://www.lawsociety.org.uk/careers/becoming-a-solicitor/entrytrends/
http://www.legalweek.com/legal-week/news/1560826/number-students-starting-law-courses-reaches
http://www.jobs.ac.uk/jobs/law
http://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1226&context=ilr
http://www.emory.edu/admission/pdf/CounselorProfile2013.pdf

ГЕРМАНИЯ
Вход/достъп до специалност
„Право“

Кандидатства се изключително въз основа на оценките от матурата,
обикновено онлайн.

Заплащане на такси

В зависимост от провинцията, местоживеенето и продължителността на
следване се заплащат такси между 0 и 800 евро.

Продължителност на
обучението

8-9 семестъра, но обикновено е повече – зависи от студента.

Форми на обучение

Редовна форма

Образователноквалификационна степен

Бакалавър
Магистър

Учебен план

През първите две години обикновено се изучават основни дисциплини
на административното, наказателното и гражданското право.
През последните години се специализира, като студентът сам избира
програмата си.
Предлагат се сравнителноправни курсове, които с е отнасят до правни
системи, сходни с германската, най-често – по френско право.

Брой на студентите в курс/
група

Общите лекции се провеждат пред до 500 души. Работните групи,
водени от студенти от горните курсове или от практикуващи юристи, са
с около 10 човека.

Вид на семестриалните
изпити

Писмен казус с ползване на законовите текстове и/или писмена работа
по казус.
Широко застъпване на формите за текущ контрол.

Максимален брой явявания
на изпит

В повечето университети до две явявания на изпит, вкл. на държавен
изпит

Възможности за
индивидуална/практическа
работа на студентите

В работни групи, водени от студенти от горните курсове или от адвокати
се допълва теоретичната подготовка, като се работи по практически
казуси.

Възможности за
прехвърляния от други
факултети

При наличие на свободно място без ограничения.

Завършване на обучението

Бакалавърската степен завършва с писмена работа.
Магистърската степен завършва с два държавни изпита и двугодишна
практика между тях.
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Условия за придобиване
на юридическа
правоспособност

Два държавни изпита и двугодишна практика между тях
Ограничена правоспособност при бакалавър или при положен само
един държавен изпит

Статистически данни

1. Брой институции, в които се изучава право – 45 юридически
факултета
Брой студенти:
- Юридически факултет на Университета в Хайделберг – около 1800
Брой заети лица:
- Юридически факултет на Университета в Хайделберг – 70
преподаватели; 15 души администрация към деканата
4. Заплатати на преподавателите:
- Юридически факултет на Университета в Хайделберг – професор –
60 594 долара годишно, асистент – 46 079 долара годишно

Източници на информацията
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http://www.europaeische-juristenausbildung.de/Laender/deutschland.
htm
http://www.law.harvard.edu/programs/plp/pdf/German_Legal_Profession.pdf
http://hosted.law.wisc.edu/wordpress/wilj/files/2012/02/korioth.pdf
http://www.jura.uni-heidelberg.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Juristenausbildung_in_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Studiengeb%C3%BChren_in_
Deutschland#Studiengeb.C3.BChren_in_den_L.C3.A4ndern

ЕСТОНИЯ
Вход/достъп до специалност
„Право“

За бакалавър – с диплома за средно образование (и резултати от
матурите), а за кандидатите, които искат да изучават програмата си на
английски – и издържан TOEFL с най-малко 70 т.
За магистър – с диплома за бакалавър, а за кандидатите, които искат да
изучават програмата си на английски – и издържан TOEFL с най-малко
70т.
В Университета в Талин има такса за записване в размер на 100 евро.

Заплащане на такси

Бакалавър – 2700 евро годишно
Магистър – 3000 евро годишно

Продължителност на
обучението

Бакалавър – 3 години
Магистър – 2 години

Форми на обучение

Бакалавър – редовна и дистанционна

Образователноквалификационна степен

Бакалавър
Магистър

Учебен план

Бакалавър – обучението може да бъде провеждано на естонски или
английски език; възможност за юридически чужд език (по избор на
студента); в Университета в Тарту има възможност за изучаване на
терминология и чуждо право на Франция, Германия, САЩ, Русия и
Англия.
Магистър – две програми: “Магистър по право“ и „Магистър по право
и технология“
По-любопитни дисциплини – Права, задължения и отговорност на
актьорите в Интернет, Автоматизиран и систематизиран правен
процес, Право и медии

Брой на студентите в курс/
група

Бакалавър и магистър – 800 студента общо (Талин) и 1800 студента
общо (Тарту)
За бакалавър се делят на два потока.

Вид на семестриалните
изпити

Бакалавър – писмени изпити и тестове
Магистър – писмени изпити и тестове

Максимален брой явявания
на изпит

Няма ограничение.
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Възможности за
индивидуална/практическа
работа на студентите

След втори курс студентът може да подаде документи за стаж, осигурен
от университета, безплатно в съд, адвокатска или нотариална кантора.
Студентът е с нерегламентирано време на стаж (ходи когато пожелае и
колкото време прецени).
Университетът организира и летни училища в Нотингам. Има договори и
по Еразъм с редица държави – Кипър, Финландия, Белгия, Гърция и др.

Възможности за
прехвърляния от други
факултети

Няма данни за наличие на такава възможност.

Завършване на обучението

Бакалавър – дипломна работа
Магистър – дипломна работа

Условия за придобиване
на юридическа
правоспособност

С успешно завършване на обучението.
За адвокат – кандидатът трябва да издържи изпит към Висшия
адвокатски съвет.
За съдия – кандидатът трябва да премине подготвителен стаж в рамките
на две години към районен, окръжен и административен съд, след
което да положи успешно изпит за съдия (ако непосредствено преди да
държи изпит кандидатът е бил адвокат или прокурор в продължение на
две години няма нужда да преминава през подготвителния стаж).

Статистически данни

Брой институции, в които се изучава право: 2 юридически факултета (в
университетите в Талин и в Тарту)
Брой студенти:
Университет в Талин – 800
Университет в Тарту – 1800
Брой заети лица:
Университет в Талин – 44 професори, 7 души администрация
Университет в Тарту – 61 професори, 26 души администрация
Заплати на преподавателите
Университет в Тарту – стартови заплати: асистент – 700 евро на месец;
старши асистент – 800 евро на месец; доцент – 1070 евро на месец;
професор – 1400 евро на месец
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Източници на информацията

http://www.ttu.ee/sotsiaalteaduskond/oiguse-instituut/instituut-3/
instituudist-luhidalt/
https://www.ttu.ee/studying/tut_admission/
http://www.lexadin.nl/wlg/lawsch/nofr/oeur/lxlsest.htm
http://www.oi.ut.ee/en
http://www.ut.ee/sites/default/files/livelink_files/palgaeeskiri_1_10_2013_eng.pdf
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ИРЛАНДИЯ
Вход/достъп до специалност
„Право“

За бакалавър – трябва да бъдат положени 6 изпита: по ирландски език,
английски език, трети език и три предмета по избор. Оценката е в точки
и се сумира от 6-те изпита. В два факултета освен изпитите се прибавя и
матурата като балообразуваща.
В някои факултети зрелите кандидати (над 23 години) не е нужно да
държат тези изпити, но трябва да докажат, че животът, работата и
характерът им са подходящи за тази специалност или че биха могли да
допринесат за нея (напр. в Trinity College Dublin School Of Law).
За магистър – достъпът е различен за различните магистърски
програми, но задължително кандидатът трябва да има определено ниво
на обучение в областта на правото.

Заплащане на такси

Бакалавър:
- 4 316 – 5 809 евро – за кандидати от държава членка на ЕС
- 14 850 – 16 000 евро – за кандидати от държава, която не е членка на
ЕС
Магистър:
- 8 950 евро при редовна форма на обучение и 4 500 евро при задочна
форма – за кандидати от държава членка на ЕС
- 14 750 евро при редовна форма на обучение и 7 350 евро при
задочна форма – за кандидати от държава, която не е членка на ЕС

Продължителност на
обучението

Бакалавър – 4 години
Магистър – 1 година при редовна форма на обучение; 2 години при
задочна

Форми на обучение

Бакалавър – редовна (в някои факултети e възможна и задочна)
Магистър – редовна и задочна
В Университета в Лимерик има и вечерна форма на обучение за зрели
студенти.

Образователноквалификационна степен

Бакалавър
Магистър
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Учебен план

За бакалавър – в 3 и 4 курс студентите сами си правят програма от
посочените им предмети.
Има няколко вида бакалавър по право:
1.Право (като българското);
2.Право и френско право;
3.Право и икономика;
4. Право и философия;
5. Бизнес и право;
6. Право и история;
7. Право и политика;
8.Право и китайски език (само в Университета в Дъблин);
9. Право и език (тук задължително студентите изкарват третата година
от обучението в държавата, чиито език учат и с която университета има
сключен договор);
10. Право и социология;
11. Право и Психология.
По-любопитни дисциплини – Право и медицина, Право и храна
За магистър – дисциплините зависят изцяло от избраната магистратура.

Брой на студентите в курс/
група

Между 500 и 800 студенти в рамките на един юридически факултет

Вид на семестриалните
изпити

Бакалавър – в някои университети са само писмени; в други – има
писмени, устни или оценката представлява сбор от текущ контрол и
писмен или устен изпит.
Магистър – писмени, курсови работи

Максимален брой явявания
на изпит

Неограничен брой пъти, до момента, в който започне новата учебна
година – ако до тогава студентът не е взел изпита, повтаря годината,
има право само два пъти да повтаря.
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Възможности за
индивидуална/практическа
работа на студентите

Широко застъпени възможности за обмен по програмата „Еразъм“
с университети, с които имат сключени договори в държави като
Сингапур, Италия, Франция, Белгия, Австрия и т.н.
Възможност за индивидуални интензивни курсове по време
на обучението в няколко сфери, които студентът избира като:
европейско екологично право, право на интелектуалната собственост,
регламентация на количеството и качеството на храната, авиационно
право, арбитраж и др. Курсовете са само в задочна форма на обучение
в рамките на 12 месеца.

Възможности за
прехвърляния от други
факултети

Няма данни за наличието на такава възможност.

Завършване на обучението

Бакалавър – със завършване на обучението
Магистър – с дипломна работа (в някои университети и писмен изпит,
освен дипломната работа)

Условия за придобиване
на юридическа
правоспособност
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Редът е различен в зависимост от кариерната ориентация на
кандидата. В Ирландия се делят на solicitor (подобни на българските
юрисконсулти) и barrister (букв. адвокат, който пледира, само те могат
да бъдат процесуални представители пред въззивна и касационна
инстанция).
За solicitor се кандидатства след завършен бакалавър пред Law Society
of Ireland като кандидатът, завършил право, първо държи изпит,
подобен на българските държавни изпити, при успешното му полагане
той подписва договор със срок на обучение 2 години, след него минава
практически курс на обучение в рамките на 9 месеца. След успешното
му провеждане кандидатът се вписва като юрист.
За barrister се кандидатства след завършен бакалавър, полага се
входящ изпит.

Статистчески данни

1. Брой институции, в които се изучава право – 7 юридически
факултета; University College Dublin (UCD) – Faculty of Law – в топ 100 на
на най-добрите факултети по право в света за 2011 г.
2. Брой студенти:
- University College Dublin (UCD) – Faculty of Law – бакалавър – 420;
магистър – 61
- Queen‘s University, Belfast – School of Law – бакалавър – 700; магистър
– 250
- Trinity College Dublin School Of Law – бакалавър – 510; магистър – 170
3. Брой заети лица:
- University College Dublin (UCD) – Faculty of Law – преподаватели – 32;
администрация – 17
Queen‘s University, Belfast – School of Law – преподаватели – 42;
администрация – 13
Trinity College Dublin School Of Law – преподаватели – 44;
администрация – 7
4. Заплати на преподавателите:
- University College Dublin (UCD) – Faculty of Law – лектор – 2 802 –
6 788 евро на месец; старши лектор – 5 336 – 7 836 евро на месец;
доцент – 6 579 – 9 172 евро на месец; професор – 8 997 – 12 169 евро
на месец
Queen‘s University, Belfast – School of Law – лектор – 3 367 – 4 938 евро
на месец; старши лектор – 4 795 – 6 070 евро на месец; доцент –
9 111 – 10 308 евро на месец; професор – 10 548 – 11 983 евро на
месец
- Trinity College Dublin School Of Law – лектор – 2 865 – 6 459 евро на
месец; старши лектор – 5 820 – 7 454 евро на месец; доцент – 6 577 –
8 724 евро на месец; професор – 9 004 – 11 554 евро на месец
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Източници на информацията
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http://www.michbar.org/journal/pdf/pdf4article815.pdf
http://www.hg.org/law-schools-ireland.asp
http://www.qub.ac.uk/home/StudyatQueens/UndergraduateStudents/
FeesandFunding/
https://www.tcd.ie/Law/
http://www.tcd.ie/financial-services/fees/fees_coursefees.php
http://www.ucd.ie/law/aboutucdlaw/
http://www.lawsociety.ie/Pages/Public-Becoming-a-Solicitor-CMS/IrishApplicants-Solicitor/Preliminary-Examination/
http://www.ucd.ie/law/graduateprogrammes/llmininternationalhumanrights/curriculum,80081,en.html
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/AcademicCareersObservatory/AcademicCareersbyCountry/Ireland.aspx
http://www.tcd.ie/hr/assets/pdf/Schedule_1_1_1_10%20_2_.pdf
http://www.law.qub.ac.uk/schools/SchoolofLaw/Staff/
http://www.qub.ac.uk/directorates/HumanResources/PersonnelDepartment/PayGradingandAdvancement/SalaryScales/

ИСПАНИЯ
Вход/достъп до специалност
„Право“

Приемен изпит
Няма изпит, ако кандидатстващият е завършил висше образование –
взема се предвид средният успех от дипломата.
Има квоти за кандидати, попадащи в определени възрастови групи,
например над 25 г. – 3% от местата, над 45 г. – 1%, като класирането
става отново според резултатите от изпита.
Прием за магистърска степен – кандидатите се класират според
следните критерии: успех от завършената степен на обучение, което е
от основно значение, но се отчита и друго специфично обучение, личен
опит в областта, за която се кандидатства, езикови умения и др.

Заплащане на такси

За държавните университети таксите за академичната година варират
между 680 и 1 400 евро.

Продължителност на
обучението

Бакалавър – 4 години
Магистър – 1 до 2 години

Форми на обучение

Редовна
Дистанционна

Образователноквалификационна степен

Бакалавър
Магистър

Учебен план

Като избираеми дисциплини може да се изучават юридически
английски/френски/немски/италиански.
По-любопитни дисциплини – избираемите Методи за решаване на
конфликти и преговорни техники, Правна медицина

Брой на студентите в курс/
група

Няма данни

Вид на семестриалните
изпити

Писмени и устни

Максимален брой явявания
на изпит

Няма данни за подобно ограничение.
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Възможности за
индивидуална/практическа
работа на студентите

В бакалавърската програма има практики, от които трябва да се
съберат определен брой кредити.
Някои факултети (например ЮФ на Университета в Кордоба) имат
сключени споразумения с компании, публични и частни институции,
при които студентите могат да практикуват.
Освен това, на сайтовете на университетите се публикува информация
за възможности за намиране на стажове; студентите са насочвани
към центрове, които осъществяват връзка с работодатели, а също
подпомагат студентите при писане на CV, мотивационно писмо и др.

Възможности за
прехвърляния от други
факултети

Има възможност студентът да се обучава за double degree, напр.
Право и политически науки, Право и философия, Право и бизнес
администрация и др., като обучението при тях е 6 години.

Завършване на обучението

Бакалавър – с дипломна работа

Условия за придобиване
на юридическа
правоспособност

Няма отделен изпит за правоспособност след дипломирането.
За адвокати – няма отделен изпит, изисква се единствено диплома за
завършено юридическо образование и вписване в адвокатска колегия,
за което вписване се заплаща такса.
За съдии – отделен държавен изпит, след което постъпват в училище
за съдии и едва след приключване на обучението там започват да
практикуват като съдии.

Статистически данни

1. Брой институции, в които се изучава право – 38 държавни и 12
частни
2. Брой студенти:
- Университет Жирона – 170 места за прием
3. Брой заети лица:
- Университет Кордоба – преподаватели – 148
- Университет Сантяго де Компостела – преподаватели – 99
- Университет Кордоба – 148 преподаватели; 4 лица, които имат
административни (секретарски) функции по отношение на катедрите
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4. Заплати на преподаватели:
- асистенти – 1 584 евро средно на месец
- професори – 2750 евро средно на месец

Източници на информацията

https://www.usc.es/en/centros/dereito/titulacions.html?plan=14065&e
studio=14066&codEstudio=13623&valor=9
http://www.uc3m.es/Studies
http://derecho.ucm.es/data/cont/docs/titulaciones/1.pdf
http://universidad.es/en/spain/spains-universities/spanish-universitysystem
http://derecho.ucm.es/estudios/2013-14/master-abogado
http://www.uco.es/derechoyccee/principal/presentacion/index_en.html
http://www.hg.org/law-schools-spain.asp
http://www.ua.es/es/internet/listado.htm
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ПОЛША
Вход/достъп до специалност
„Право“

Приемът е по документи.

Заплащане на такси

Безплатно висше образование за полски граждани, както и за тези на
ЕС.

Продължителност на
обучението

5 години

Форми на обучение

Възможности за задочно обучение (осъществява се през уикендите)
Възможна е и вечерна форма на обучение.

Образователноквалификационна степен

Магистър

Учебен план

Има задължителен изпит по чужд език в четвърти курс.
Има факултативни възможности за изучаване на американско, немско
и френско право.

Брой на студентите в курс/
група

Около 20 човека в група

Вид на семестриалните
изпити

Писмени и устни

Максимален брой явявания
на изпит

Няма ограничение.

Възможности за
индивидуална/практическа
работа на студентите

Има правни клиники.
Има възможности, както и в другите държави, за „Еразмус” и
„Сократес”.

Възможности за
прехвърляния от други
факултети

Няма данни за наличието на такава възможност.

Завършване на обучението

След завършване на петата година е необходимо изготвянето на т.нар
„магистърска работа”, която представлява труд в рамките на 80 – 150
страници и следва да се защити успешно.

Условия за придобиване
на юридическа
правоспособност

Самото завършване е условие за придобиване на правоспособност.
Впоследствие при профилиране за различните юридически професии
има съответни обучения и изпити, които се полагат.
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Статистически данни

1. Брой институции, в които се изучава право – 15 държавни и 12
частни
Брой студенти:
- Университет Краков – 7800
3. Брой заети лица:
- Университет Краков – 145

Източници на информацията

http://www.wpia.uj.edu.pl/foreign_students/news
http://www.hg.org/law-schools-poland.asp
http://www.europaeische-juristenausbildung.de/Laender/polenframe.
htm
http://www.dpjv.de/
http://www.pilnet.org/component/docman/doc_download/45-legaleducation-in-poland-building-institutional-will-for.html
http://iso.uni.lodz.pl/study-in-english/terms-of-studying-in-poland
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РУСИЯ
Вход/достъп до специалност
„Право“

С резултатите от матурите (единните държавни изпити (ЕГЭ) по руски
език, обществознание , история) и дипломата за средно образование.
В някои университети се изисква и оценка по чужд език.

Заплащане на такси

Държавна поръчка – заплаща се изцяло от държавата, но много малък
процент студенти успяват да влязат.
Платено обучение – средно 320 000 рубли на година (около 13 000
лева на година).
Съществува експериментална програма на Русия за кредитиране на
студентите, стартирала от 1.09.2009г.

Продължителност на
обучението

Бакалавър – 4 години, 3 модула
Магистър – 2 години

Форми на обучение

Редовна форма
Задочна форма
Вечерна форма
В Московския държавен университет единствената форма на обучение
по право със степен бакалавър е редовна.

Образователноквалификационна степен

Бакалавър
Магистър

Учебен план

В Московския държавен университет се изучават френски, немски и
английски, като един от езиците е задължителен за първите две години,
а втори може да се изучава като факултативен.
Курсове по чуждо право се преподават от чуждестранни лектори,
поканени от университета.
По-любопитни дисциплини – Библиография

Брой на студентите в курс/
група

20-25 души в група

Вид на семестриалните
изпити

Писмени – тест с отворени въпроси, тест със затворени въпроси, казус,
есе, др.
Устни изпити – в някои университети (Московски държавен
университет) е предпочитана форма на изпит.

Максимален брой явявания
на изпит

Две възможности, при неуспех се повтаря годината.
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Възможности за
индивидуална/практическа
работа на студентите

Задължителна практика по време на обучението под ръководството
на преподавател. Провежда се в съд, прокуратура или следствие.
Студентите се разпределят в групи между 8 и 10 души.
Задължителна практика в правна клиника, в която студентите под
ръководството на преподавател оказват юридически услуги на
граждани.

Възможности за
прехвърляния от други
факултети

Възможно е, като процедурата е формална и не затруднява студентите.

Завършване на обучението

Два държавни изпита и дипломна работа

Условия за придобиване
на юридическа
правоспособност

С успешно завършване на обучението

Статистически данни

1. Брой институции, в които се изучава право – 2009 г. – 1352
институции, в които се изучава право, от които 687 държавни и 665
частни
2. Брой студенти:
- през 2007-2008 г. над 881 000 студенти се обучават по специалност
право в Русия
места за прием – в Московския държавен университет – 320 места за
прием на година
3. Брой заети лица:
- Санкт-Петербургски държавен университет – 130 преподаватели, от
които 30 професора, 70 доцента и около 30 старши преподаватели
- Московски държавен университет – 60 професора и 100 доцента
4. Заплати за преподавателите – средно между 70 000 (2900 лв.)и
90 000 рубли на месец (3700 лв.).
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Източници на информацията
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http://www.law.msu.ru/faq/28#28n17026
http://www.law.msu.ru/common
http://www.law.msu.ru/faq#33n16653
http://vuz.edunetwork.ru/articles/63/
http://www.lawinrussia.ru/node/204491
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_law_schools_in_Russia
http://www.nalog-briz.ru/2012/02/blog-post_4847.html
http://law.spbu.ru/Structure/StudyAdmin.aspx
http://law.spbu.ru/Structure/JurClinic/AboutClinic.aspx
http://issuu.com/legalegaleducation/docs/

САЩ
Вход/достъп до специалност
„Право“

Кандидатстването се извършва с:
- диплома за завършено висше образование със степен бакалавър по
специалност по избор;
- препоръки;
- LSAT (тест по английски език, мотивационно писмо);
- интервю (в някои случаи).
Плащат се такси за кандидатстване между 25 и 100 долара във всеки
университет. Допълнително цената на LSAT е 108 долара.

Такси за обучение

Между 46 000 и 55 000 долара на година (Харвард – 52 350 долара
годишна такса)

Продължителност на
обучението

4 години – за придобиване на бакалавърска степен в акредитиран
университет или колеж, като специалността е по избор
3 години – в Юридически факултет (Law School)

Форми на обучение

Редовна форма
Вечерна форма (Washington Law School)
Задочна форма (Stetson Law School)
Дистанционна форма не се предлага от нито един университет, одобрен
от American Bar Association

Образователноквалификационна степен

Доктор по право (Juris Doctor – JD)

Учебен план

Предлагат се курсове по чуждоезиково обучение като избираеми
дисциплини.
Някои университети предлага комбинирано образование по право,
съчетаващо романо-германска и англо-саксонска правна система
(университети в Луизиана, напр. Tulane University в Ню Орлиънс).
По-любопитни дисциплини – Кибер сигурност, Адмиралтейско право,
Права на животните
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Брой на студентите в курс/
група

В юридическите факултети се приемат средно между 350 и 550
студенти годишно. Студентите посещават различни курсове, като
поначало задължителни курсове има през първата година. По време на
следването си студентът може да избира в зависимост от интересите си
и предлагането, което ЮФ има през съответния семестър (понякога има
голяма конкуренция между студентите за определен курс/професор,
т.к. местата в него са ограничени). Студентите не са разпределени в
конкретни групи за целия период на обучението си, а само с оглед на
годината, в която е студентът.

Вид на семестриалните
изпити (писмени, устни)

Често използвани са анонимните писмени изпити – писане на есе/
тест със затворени въпроси. Окончателната оценка може да зависи и от
участието в клас – по преценка на прeподавателя. Възможни са изпити
с квестор (т.нар. proctored exams), take-home exams (24 ч., 48 ч., 72 ч.
и др.).

Максимален брой явявания
на изпит

Няма данни за подобно ограничение.

Възможности за
индивидуална/практическа
работа на студентите

Правни клиники, в които студентите практикуват право pro bono
под надзора на опитни адвокати. Студентите правят проучвания,
интервюират клиенти и участват в съдебни заседания.
Има възможности и за externships, които поначало също дават кредити
(точки) за следването.

Възможности за
прехвърляния от други
факултети

Много ограничени възможности, дори и при евентуално прехвърляне се
кандидатства отново с LSAT и обучението по право започва от начало.

Завършване на обучението

Със събиране на необходимите кредити. Възможно е да има защита на
магистърска теза, но тя дава съответните кредити и не е правило.

Условия за придобиване
на юридическа
правоспособност

За придобиване на юридическа правоспособност студентът следва да
положи успешно Bar exam и да бъде приет в Bar Association в съответен
щат.
Изискванията за всеки щат са различни. Федералният ВС се
е произнесъл, че е противоконституционна дискриминация
недопускането на неамерикански граждани до изпит (т.е. и чужденци
могат да придобиват юридическа правоспособност).
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Статистически данни

1. Брой институции, в които се изучава право – 203 училища по право,
акредитирани от Американската Бар асоциация
2. Брой студенти:
- завършили право през 2012 г. в САЩ – 46 346
- места за прием (Харвард) – 858
- студентите завършват право средно на 25 години
- 99 % от приетите студенти завършват Харвард
3. Брой заети лица:
- Харвард – 109 професори на пълен работен ден, 33 професори,
посещаващи университета, 98 лектори по право, 275 души
административен персонал
4. Заплати на преподавателите – между 90 000 и 170 000 долара на
година

Източници на информацията

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
4&cad=rja&ved=0CEkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ccla.pt%2Findex.
php%3Fmod%3Dfiles%26action%3Ddownload%26fileid%3D66&ei=JvToU
vK7JqilyQPww4HYBg&usg=AFQjCNEB_AqL9Y3Ri79Oume9FmuOrMM0gw
&sig2=y_5SohZvO5prk4Dz0WWtw&bvm=bv.60157871,d.bGQ
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/legal_education_and_admissions_to_the_bar/reports/law_grad_employment_data.authcheckdam.pdf
http://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1226&context=ilr
http://abovethelaw.com/2013/05/how-much-does-your-law-professormake-michigan-law-edition/
http://work.chron.com/law-school-professor-salaries-8520.html
http://gradschools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduateschools/top-law-schools/private-cost-rankings
http://www.law.harvard.edu/prospective/jd/apply/classprofile.html
http://www.law.harvard.edu/prospective/jd/apply/for-web-brochure.pdf
http://www.wcl.american.edu/admiss/profile.cfm
http://www.emory.edu/admission/pdf/CounselorProfile2013.pdf
http://www.wcl.american.edu/admiss/profile.cfm
http://www.stetson.edu/law/about/home/profile.php
http://www.stetson.edu/law/about/home/profile.php
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ШВЕЙЦАРИЯ
Вход/достъп до специалност
„Право“

За бакалавър – матура
За магистър – завършен бакалавър

Заплащане на такси

Бакалавър – между 1000 и 1 310 франка на година за швейцарци, 1
610 франка за чужденци
Магистър – между 1000 и 1500 франка на година
В университета в Женева таксите са 1000 франка годишно за
бакалавър и за магистър, независимо от гражданството на кандидата.

Продължителност на
обучението

Бакалавър – 6 семестъра
Магистър – 3 семестъра

Форми на обучение

Бакалавър – само редовна
Магистър – редовна или задочна, като задочната е само поради
определени причини (медицински, семейни, работа). Забранено е да
се преминава от редовна в задочна форма.

Образователноквалификационна степен

Бакалавър
Магистър

Учебен план

За бакалавър:
Изучава се юридически английски и немски език.
В магистърските програми има курсове по чуждо право.
По-любопитни дисциплини – Спортно право, Право на изкуството и
културата собственост, Право и счетоводни практики.
Голяма част от предметите са тясно свързани с банково, икономическо
и бизнес право. Те са задължителни и заемат повече от една трета от
учебния план. Предмети като семейно и наследствено право, трудово
право се изучават само по избор на студента.
За магистър:
Имат задължителни курсове на френски.
Изучават се Американско право и Френско право.
По-любопитни дисциплини – Начини за приятелско уреждане на
конфликти в наказателната материя; Режими на сливане, вливане
и поглъщане, Интернет право, информационни технологии и
комуникационни аспекти на частното право.
Освен магистър по общо право повечето университети предлагат
и магистър по двуезично право, магистър по наказателно право,
магистър по икономика и право.
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Брой на студентите в курс/
група

430 студенти на година, разпределени в 3 групи – бакалавър в
Университета в Лозан
150 студенти на година, няма групи – магистър в Университета в Лозан

Вид на семестриалните
изпити

Бакалавър – предимно устни изпити, по-малко тестове
Магистър – курсови работи и писмени изпити (тестове)
Повечето университети регламентират изключително точно начина на
провеждане на устния изпит за по-голяма обективност. Например в
Университета в Женева при устен изпит студентът има 15 минути за
подготовка, след което изпитът е между 15 до 30 минути, като изпитът е
публичен. При писмен изпит студентът винаги има два часа за писане.
В университета в Базел студентите биват изпитани по двойки в рамките
на 20 минути.

Максимален брой явявания
на изпит

Само два пъти и за бакалавър, и за магистър
В Базел има възможност, ако два пъти не се вземе даден изпит, да
дадат на студента уверение за друг университет, за да издържи изпита
там. Но в този случай студентът прекъсва обучението си в Базел.

Възможности за
индивидуална/практическа
работа на студентите

Всеки университет има договори с различни адвокатски кантори, има
възможности студентите да посещават семинари, свързани с различни
предмети (предимно бизнес и банково право); някои университети
организират всяка година срещи на студентите с потенциални техни
работодатели.
Различните университети дават и различни възможности на техните
студенти. Например Юридическият факултет на университета в Женева
дава широки възможности за обмяна на студенти в САЩ, в най-добрите
юридически факултети в Европа, има договор за ежегодна обмяна на
студенти с Харвард.

Възможности за
прехвърляния от други
факултети

Само ако имат съответно споразумение с другия университет (напр.
Университета в Лозана има споразумение с този в Цюрих, имат и
съвместни програми, подобни на Еразъм).
Възможно е прехвърляне само между юридически факултети. В
нито един университет нямам възможност за прехвърляне от една
специалност в друга.

Завършване на обучението

Бакалавър – държавен изпит, като се държи отделен изпит за всеки
кантон, в който лицето иска да практикува
Магистър – дипломна работа
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Условия за придобиване
на юридическа
правоспособност

С успешно завършване на обучението и полагане на изискуемите
изпити.
За да бъде вписано едно лице като адвокат във Висшия адвокатски
съвет на съответния кантон, трябва да специализира в него, след което
кандидатът работи две години под контрола на квалифициран адвокат и
полага изпит за съответния кантон.

Статистически данни

1. Брой институции, в които се изучава право – 9 юридически факултета
2. Брой студенти:
- Университет в Женева – 1812
- Университет в Цюрих – 3500
- Университет в Лозана – в периода 2004 – 2010 г. 15 % от студентите
са отпаднали, а 35 % от студентите са повторили година.
- Университет в Лозана – за 2013 г. 100 % от завършилите право са
наети на работа
3. Брой заети лица:
- Университет в Лозана – преподаватели – 108, администрация – 15;
- Университет в Женева – преподаватели – 48 професори; 101
асистенти; 29 хонорувани асистенти, администрация – 18.
- Университет в Цюрих – преподаватели – 50 професори и 47 лектори и
асистенти, администрация – 16
4. Заплати на преподавателите:
- за професор – между 65 000 и 120 000 франка на година
- Университет в Лозана и Цюрих – професор – 7500 франка на месец
- Университет в Женева – асистент – 3 595 долара на месец, доцент
лектор – 5 169 долара на месец, професор – 5 561 долара на месец
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Източници на информацията

http://www.unil.ch/droit/page100460.html
http://www.unil.ch/droit
http://www.nyulawglobal.org/globalex/switzerland.htm#_Law_Schools_
and_the Legal Professio
http://www.unil.ch/statistiques/page86067.html
http://www.unil.ch/statistiques/page52406.htm
https://ius.unibas.ch/studium/studiengaenge/bachelorstudiengang/
faq-bachelorstudium/#c3057
https://ius.unibas.ch/fakultaet/angebote-der-fakultaet/basel-lawjobfair-2014/
https://ius.unibas.ch/studium/studiengaenge/bachelorstudiengang/
statistik/http://www.unige.ch/droit/fac.html
http://www.unige.ch/droit/fac/EnsColla/professeurs.html
http://www.llm-guide.com/university/878/universitaet-luzern-universityof-lucerne-school-of-law
http://www2.unine.ch/droit/bachelor
http://www.unisg.ch/en/Schools/Law
http://www.ius.uzh.ch/index.html
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/AcademicCareersObservatory/CareerComparisons/SalaryComparisons.aspx
http://www.indeed.com/salary/q-Full-or-Associate-Professor-lSwitzerland,-FL.html
http://faculty-salaries.findthebest.com/
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ШВЕЦИЯ
Вход/достъп до специалност
„Право“

Общонационални изпити (Swedish national university aptitude tests), а
кандидатстването за всички университети става чрез агенция (Agency
for Higher Education Services).

Заплащане на такси

Безплатно за граждани на ЕС, ЕИО и Швейцария

Продължителност на
обучението

4 години и половина за степен магистър
Има бакалавърски програми с продължителност 3 години, както и
едногодишни магистърски програми.

Форми на обучение

Редовна

Образователноквалификационна степен

Магистър
Бакалавър
Стандартната програма в Швеция е 4 години и половина и се завършва
със степен магистър (Master of Laws Degree LL.M.), която е необходима
за професиите съдия, адвокат, прокурор.
Освен това има бакалавър по право (Bachelor of Legal Science), както и
едногодишни магистърски програми.

Учебен план

6 семестъра и половина се изучават задължителни предмети, а
през последната година студентът избира измежду определен брой
специализирани дисциплини, като около ¼ от тях са преподавани на
английски.
В някои университети има избираеми дисциплини на английски език,
както и едногодишни магистърски програми на английски.

Брой на студентите в курс/
група

Брой студенти в курс (Университет в Стокхолм, най-големият ЮФ) –
всяка година се приемат 540 студенти.
Брой студенти в група – значителна част от обучението е под формата
на семинари и класове от 25 - 35 студенти.

Вид на семестриалните
изпити

Писмени и устни, като преобладават писмените.

Максимален брой явявания
на изпит

Няма ограничение.
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Възможности за
индивидуална/практическа
работа на студентите

При повечето дисциплини има практически елементи като писане на
есета и участие в симулирани съдебни процеси в специално създадена
за целта зала.
На студентите се възлагат много задачи, повечето от които под формата
на дела, които се подготвят в малки работни групи и повреме на
семинарите се представят пред групите, последвани от дискусия и
коментари на преподавателя.

Възможности за
прехвърляния от други
факултети

Няма данни за наличие на такава възможност.

Завършване на обучението

Няма финален изпит, но студентът има изискване за минимален успех
при завършване (Университет в Стокхолм – успех „много добър”).

Условия за придобиване
на юридическа
правоспособност

Няма отделен изпит за правоспособност след дипломирането.

Статистически данни

1. Брой институции, в които се изучава право – 6 юридически
факултета, като всички те са държавни.

За адвокат – необходимо е вписване в адвокатска колегия, което става
при следните изисквания: представяне на диплома, наличие на три
годишен практически опит, взет изпит за допускане в колегията, който е
предшестван от задължителен курс, организиран от колегията.

2. Брой студенти:
- Университет в Стокхолм – 540 места годишен прием
3. Брой заети лица:
- Университет Стокхолм, 2012 г. – 83 преподаватели, 48 души
администрация
4. Заплати на преподавателите:
- за асистент – 3317 евро средно на месец
- за професор – 3800 евро средно на месец
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Източници на информацията
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http://english.uk-ambetet.se/
http://www.jur.uu.se/Education/ProgramandCourses/Juristprogrammet/
Studieinformation/tabid/3923/language/en-US/Default.aspx
http://www.jurinst.su.se/english/
http://www.law.handels.gu.se/department-of-law
http://qr.jur.lu.se/quickplace/home/Main.nsf/h_Toc/f17ab01a29d3b8
96c12574640058b4df/?OpenDocument
www.hg.org/law-schools-sweden.asp
http://www.jus.umu.se/english/
http://www.jurfak.su.se/english/about-us/short-facts
http://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/Membership-and-registration/

ФРАНЦИЯ
Вход/достъп до специалност
„Право“

За бакалавър – без отделен изпит; кандидатства се с оценките от
матурите.
За магистър – без изпит, представя се диплома за висше образование,
като се взема предвид и предишен професионален и личен опит на
кандидата. За Master 2 се извършва селекция след събеседване с
кандидата.

Заплащане на такси

174 евро за бакалавър, 237 евро за магистър за академичната 20102011 г. (годишни такси в Universite de Strasbourg)

Продължителност на
обучението

Бакалавър – 3 години
Магистър – 2 години
Магистърската степен е комбинация от две отделни – Master 1 (M1) и
Master 2 (M2), като всяка от тях е с продължителност по една година.
През първата година (М1) студентът се специализира и придобива
задълбочени познания в гражданска/наказателна/ международна
дисциплина. Най-голям наплив има към т.нар. бизнес право (droit des
affaires). Специализирането в определено направление продължава
през втората година (М2) и при него лицето извършва проучвания и
пише магистърска теза. Съществуват два вида Master 2 – с насоченост
към научно-изследователска дейност (Recherche) и с професионална
насоченост (Professionnel). Вторият вид са повече на брой и попопулярни, като при тях почти винаги има задължителен стаж в
адвокатска кантора или дружество със средна продължителност около
2 месеца. Научната работа е осезаемо по-малко, като магистърската
теза (Mémoire) е съвсем кратка (около 20 страници).

Форми на обучение

Редовна
Дистанционна

Образователноквалификационна степен

Бакалавър
Магистър
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Учебен план

Има много избираеми, свързани с чуждестранните правни системи,
предимно английска и немска, като се набляга на международното
право.
В някои университети, които имат сключени договори с университети
от други държави, има възможност за т.н.dual/double degree –
възможност да се придобият дипломи от два университета (например в
the University Paris Descartes има такава възможност при завършване
да се придобие диплома от този университет едновременно с такава от
Юридическия факултет на Университета в Торино; Такива възможности
има и в Universite de Strasbourg, където може да се получи диплома
паралелно от него и от испанския the Autonomous University of Madrid
или британския University of Leicester или др. университет).
По-любопитни дисциплини – Спортно право

Брой на студентите в курс/
група

Около 20 човека в група за семинарни занятия . За лекции студентите
са в потоци с различен брой в зависимост от годината на обучение.
Така например в Юридическия факултет на Университета в Монпелие
в първи курс има 3 потока по около 600 човека; във втори курс – 2
потока по около 250 човека; в 3 курс – 2 потока по около 180 човека; в
4 курс – зависи от избраната специализация, в 5 курс – всеки Master 2
се състои от около 20 човека.

Вид на семестриалните
изпити (писмени, устни)

Предимно писмени, но има и устни изпити. Писмените изпити са в
различни форми в зависимост от това дали учебната дисциплина е
с упражнения или не. Ако е без упражнения, най-често изпитът е по
един или няколко въпроса от лекционния курс. Изпитите по предметите
с упражнения обикновено са дисертация по определена тема или
коментар на съдебно решение.

Максимален брой явявания
на изпит

Няма ограничение.

Възможности за
индивидуална/практическа
работа на студентите

Има силно развити кариерни центрове, предлагат се стажантски
програми, както и практики в адвокатски дружества. На сайта на
Universite de Strasbourg например има посочени организации, които
помагат на студентите да си намерят практика, временна работа или
работа след завършването.

Възможности за
прехвърляния от други
факултети

Няма данни за наличие на такава възможност.
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Завършване на обучението

Бакалавър – няма финален изпит, изискват се събрани кредити от взети
изпити.
Магистър – с магистърска теза

Условия за придобиване
на юридическа
правоспособност

Няма отделен изпит за правоспособност след дипломирането.
За адвокат – лицето трябва да издържи изпит за приемане в център за
обучение (Centres Régional de Formation à la Profession d‘Avocat), като
е необходимо да е завършило бакалавър и да е преминало първата си
година на обучение за магистърска степен. Тези програми за обучение
са с продължителност около година и половина. Накрая се полага изпит
за адвокат.
За магистрати – подобна процедура, предвиждаща обучение в
Националното училище за магистрати (Ecole nationale de la magistrature).

Статистически данни

Брой институции, в които се изучава право: 54 юридически факултета,
от които 4 са частни.
Брой студенти:
Юридически факултет на Universite Decartes Paris V – 4500
Брой заети лица:
Юридически факултет на Universite Decartes Paris V – преподаватели –
129, администрация – 58
Заплати на преподавателите – средномесечна заплата около
2 500 евро за асистент и 3 000 евро за професор

Източници на информацията

http://www.droit.univ-paris5.fr/
http://www.droit.univ-paris5.fr/IMG/File/Organigramme%20Fac%20
Droit%2013%20sept%202012.pdf
http://www.unistra.fr/index.php?id=homepage
http://www.droit.univ-paris5.fr/spip.php?article740
http://about-france.com/liste-universites.htm
http://droit-laval.univ-lemans.fr/Licence-de-Droit,1.html
http://www.univparis1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1PROG36974&_redirect=voir_presentation_diplome
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/courses/
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Х. Проучване на
общественото мнение

П

роучването на общественото мнение е осъществено от Института за социални изследвания и маркетинг МБМД в периода 1 – 4
март 2014 г. Извадката включва 986 пълнолетни граждани на
страната, определени чрез двустепенна случайна квотна извадка по
признаците пол, възраст, образование и тип населено място. Използваният метод за регистрация на информацията е пряко стандартизирано
интервю по домовете на респондентите.
%

1. КАК ОЦЕНЯВАТЕ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО КАТО
ЦЯЛО? (Посочван е само 1 отговор)

2010

2011

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

2014
март

Средна оценка

3.17

3.11

3.08

3.03

3.02

3.18

2.94

Без отговор

5.6

8.2

8.7

4.2

1.4

-

2.0

2 Слаб

23.1

28.6

24.9

29.0

29.1

27.3

29.4

3 Среден

39.4

31.1

37.9

38.8

42.7

35.6

35.1

4 Добър

26.3

26.5

25.2

24.4

23.4

30.1

26.3

5 Много добър

4.4

5.0

2.8

3.4

2.8

6.2

6.7

6 Отличен

1.3

0.6

0.5

0.2

0.7

0.9

0.4

2. СПОРЕД ВАС КОИ СА ОСНОВНИТЕ СЛАБОСТИ В БЪЛГАРСКОТО
2010
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО? (Посочвани са до 3 отговора)

2011

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

2014
март

Без отговор

6.6

5.8

7.9

7.4

6.1

4.7

6.7

Често се променя

50.0

34.2

40.0

39.5

36.3

28.7

36.1

Много е разхвърляно – голям брой закони, правилници,
наредби

40.0

30.5

41.5

39.5

35.8

33.0

35.4

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

47.7

43.0

48.9

41.9

42.4

37.7

38.5

Не е съобразено в достатъчна степен със законодателството на ЕС

17.6

22.0

17.1

14.4

17.3

15.1

14.6

Законите са добри, но не се прилагат

43.2

47.6

48.8

54.4

47.2

49.5

49.5

Друго

0.9

1.0

1.5

1.8

0.9

1.4

0.7
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3. СПОРЕД ВАС КОЯ ИНСТИТУЦИЯ НОСИ ГЛАВНАТА
ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В ПРАВНИЯ РЕД В
БЪЛГАРИЯ? (Посочван е само 1 отговор)

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

2014
март

2010

2011

Без отговор

7.5

9.7

11.5

14.0

9.6

4.5

9.5

Народното събрание, защото често променя законите

41.4

36.5

27.0

24.4

34.5

42.7

33.0

Министерският съвет, защото приема ненужно голям брой
правилници и наредби

24.3

14.8

12.8

15.2

15.4

13.3

12.5

Съдът, защото не решава обективно

15.7

23.6

28.5

26.2

22.6

18.8

25.2

Полицията, защото не изпълнява добре функциите си

2.2

4.6

6.3

5.4

4.4

5.4

4.7

Прокуратурата, защото не подготвя добре обвиненията

8.9

10.3

13.9

13.9

11.3

14.9

14.3

-

0.6

-

1.0

2.2

0.4

0.8

Друго

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

2010

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

2014
март

Без отговор

10.5

11.6

14.6

10.8

15.5

12.1

Народното събрание

4.5

0.8

1.8

2.8

2.7

1.2

Съда

39.6

30.6

21.9

29.9

28.0

25.5

Полицията

33.5

24.7

24.8

21.1

22.4

26.7

Прокуратурата

20.1

8.6

6.0

8.0

9.7

11.3

Европейския парламент

4.5

2.4

3.1

3.4

3.0

3.2

Европейския съд по правата на човека в Страсбург

4.2

13.8

17.9

15.1

11.4

12.1

Омбудсмана

18.1

4.9

6.1

5.8

4.8

4.3

Синдикатите

0.2

0.7

1.6

1.4

2.3

1.5

Друго

0.1

1.9

2.1

1.6

0.4

2.0

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

2014
март

Без отговор

5.5

6.2

3.8

1.6

4.9

Непознаването на законите и на другите нормативни актове

10.2

12.7

13.3

22.8

20.6

Честите промени в тях

16.2

14.3

19.6

19.2

22.2

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

17.9

14.9

20.7

26.4

20.8
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Нежеланието да се спазват правилата

22.7

30.6

24.3

27.5

37.7

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

27.0

23.0

24.2

32.2

31.1

Корупцията

33.6

27.7

32.6

53.5

45.1

Друго

0.7

1.8

0.7

0.9

1.0

6. ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ? (Посочван е само 1
отговор)

2014
март

Без отговор

9.7

Да, защото това ще повиши избирателната активност и ще отрази по-точно настроенията в обществото

47.9

Не, защото гласуването е право, а не задължение

42.5

7. СПОРЕД ВАС КАКВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ САНКЦИЯТА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ГЛАСУВАНЕ,
В СЛУЧАЙ ЧЕ ТАКОВА БЪДЕ ВЪВЕДЕНО?
(Посочвани са до 2 отговора)

2014
март

Без отговор

12.0

Глоба

34.5

Лишаване от социални помощи и други права по социалното подпомагане

13.8

Ограничаване на достъпа до държавни и общински ясли и детски градини

3.3

Ограничаване на правото за заемане на длъжности в държавната и общинската администрация

3.8

Не трябва да има санкция

40.8

Друго

0.3

8. ПОДКРЕПЯТЕ ИЛИ СТЕ ПРОТИВ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО ИНТЕРНЕТ? (Посочван е
повече от 1 отговор)

2014
март

Без отговор

16.6

А. ПОДКРЕПЯМ, ЗАЩОТО:
Това ще повиши избирателната активност, в това число на българите в чужбина и на младите хора

46.0

Това ще сложи край на редица порочни изборни практики (корпоративен вот, купуване на гласове)

17.9

Друго

0.2

Б. ПРОТИВ СЪМ, ЗАЩОТО:
Защото са възможни манипулации на вота

25.0

Защото е твърде скъпо

7.3
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Може да се получи срив в системата

0.1

Друго

0.4

9. ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА МАЖОРИТАРЕН ЕЛЕМЕНТ В ИЗБИРАТЕЛНАТА СИСТЕМА? (Посочван е
само 1 отговор)

2014
март

Без отговор

22.4

Да, изцяло мажоритарни избори

33.7

Да, но само част от депутатите да се избират мажоритарно

23.7

Да, но като възможност за разместване на местата в партийните листи (преференциално гласуване)

10.3

Не, изцяло съм против мажоритарните избори

9.9

10. ЗАЩО ПОДКРЕПЯТЕ ИЛИ СТЕ ПРОТИВ ВЪВЕЖДАНЕТО НА МАЖОРИТАРЕН ЕЛЕМЕНТ? (Посочван е повече от
1 отговор)

2014
март

Без отговор

20.2

А. ПОДКРЕПЯМ, ЗАЩОТО:
Това ще засили личната отговорност на депутатите

44.8

Ще се засили контролът на избирателите на техните представители

31.0

Друго

0.4

Б. ПРОТИВ СЪМ, ЗАЩОТО:
При мажоритарния избор се избира един, а гласовете за другите кандидати остават незачетени

5.9

Се увеличава възможността отделни кандидати да си купят мястото

9.4

11. ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ ДА ИМАТ САМО ПЪЛНОЛЕТНИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО СА
ЗАВЪРШИЛИ ОПРЕДЕЛЕН ЕТАП НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ? (Посочван е само един отговор)

2014
март

Без отговор

8.4

По-скоро да

59.9

По-скоро не

31.7
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Бележки
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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

