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За проекта

Уважаеми госпожи и господа,

Представям на Вашето внимание осемнадесетия брой на Юридически 
барометър – гражданска инициатива за периодично наблюдение, ана-
лиз и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България. 
Проектът се реализира от Сдружение „Център за правни инициативи”. 
Екипът включва юристи с опит в областта на нормотворческата и пра-
воприложната дейност, преподаватели, докторанти и студенти по право 
от Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Досега бяха представени 17 броя на Юридически барометър. Те 
са достъпни на интернет страницата на Центъра за правни инициа
тиви: www.cli-bg.org и на страницата на Юридически барометър  
www.legalbarometer.bg. 

http://www.cli-bg.org
http://www.legalbarometer.bg
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Изследването се състои от две основни части:

1. Количествен анализ на система от индикатори за наблюдение и 
оценка на основни компоненти на правния ред: дейност по създаване 
на правни норми от Народното събрание и органите на изпълнителната 
власт; конституционен и съдебен контрол върху законите и подзаконо-
вите нормативни актове; тълкувателна дейност на върховните съдили-
ща; транспониране и прилагане на европейското право; практика на 
Европейския съд по правата на човека;

2. Съдържателен/качествен анализ на по-важни закони и законопроекти.

Всеки брой на изследването включва и тема на броя, в рамките на 
която екипът излага своите възгледи по значим правен проблем.

Осемнадесетият брой на Юридически барометър продължава изслед-
ването на състоянието и развитието на правния ред за периода юли – 
декември 2018 г. Той представя данни по наблюдаваните показатели, 
анализирани в сравнителен порядък спрямо предходните периоди.

Тема на настоящия брой е „Действие на решенията на Конституцион-
ния съд за обявяване на противоконституционност на закони“. 

Специален гост на броя е проф. Пенчо Пенев – професор по право, 
дългогодишен съдия, първи министър на правосъдието след демокра-
тичните промени, депутат във Великото народно събрание, конститу-
ционен съдия в периода 1991-1997 г., първи директор на Националния 
институт на правосъдието. Използвам възможността още веднъж да му 
благодарим за отзивчивостта, професионализма и подкрепата за кау-
зата на Юридически барометър. 

Даниел Вълчев 
Ръководител на проекта
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Проблеми на нормения контрол за 
конституционосъобразност на законите.  
Действие на решенията на Конституционния съд

Българското конституционно правосъдие и Конституционният 
съд, който го осъществява вече 28 години, са неделима част от 
българския конституционализъм. Чрез тях се осигури съчетаването на 
парламентарното върховенство с върховенството на Конституцията 
като непосредствено действащ върховен и основен закон. За времето 
от 1991 г. досега със своите актове КС се прояви като важен пазител 
и тълкувател на Конституцията. През това време той създаде редица 

Гост на броя
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жизнеутвърждаващи прецеденти за изграждане и усъвършенстване 
на държавността и българския конституционализъм. Тази позитивна 
оценка не трябва обаче да ни пречи да видим от дистанцията на 
изминалите години някои липсващи или несполучливи регламентации, 
конституционни и законови, относно функционирането на българското 
конституционно правосъдие.

В настоящото изложение ще се опитам да обърна внимание 
на най-важните проблеми в уредбата на нормения контрол за 
конституционосъобразност. В центъра му стои, разбира се, контролът за 
конституционност на законите. Това е ядрото, около което впоследствие 
се добавят и други елементи на конституционния контрол: контролът 
върху актове, действия и статути на висшите органи на държавна власт, 
както и контролът върху образуването и дейността на основни участници 
в политическия процес, за да се създаде системата от правомощия 
на КС за осъществяване на всеобхватна защита на Конституцията 
и установения конституционен строй. Правомощието за контрол за 
конституционосъобразност на законите е царицата майка, около която 
се формира целият комплекс на конституционното правосъдие.

При осъществяване на това правомощие на КС се сблъскваме директно 
с обозначения в литературата антимажоритарен проблем – един срещу 
друг се изправят, от една страна, легитимационният лидер, парламентът, 
в качеството му на законодател, а от другата страна – немажоритарно 
създадения, но учреден изрично в Конституцията юрисдикционен 
публичен орган в лицето на КС. Вторият е коректив на първия от 
гледна точка на конституционосъобразност на законите. Не харесвам 
определението „негативен законодател“. КС не може да бъде какъв-
то и да било, включително и негативен законодател. Той би бил нега-
тивен законодател само ако можеше да се самосезира, т. е. ако има 
своя самостоятелна „негативна“ законодателна компетентност. На него 
не му е дадена универсална, оперативна и автономна преценка за 
конституционосъобразност по отношение на законодателната продукция 
на парламента. Определянето на КС като негативен законодател, 
доколкото все пак е добило широка популярност, би могло да бъде 
разбирано само като същностна характеристика, произходяща от ефекта 
на решението му, което се състои в спиране на действието, неприлагането 
(но не анулирането) на обявения за противоконституционен закон. 
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Въпросите на конституционния контрол, включително тези, изискващи 
промени в конституционната и законовата регламентация, трябва да 
бъдат изследвани в тясна връзка с натрупаната досега конституционна 
практика. В следващото изложение ще се опитам да представя едно 
кратко обобщение на проблематиката относно функционирането на 
правомощието на КС по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията.

След известно колебание с Определение № 1/1996 г. по к. д. 
31/1995 г. КС установи трайна практика да се произнася и относ-
но конституционосъобразността на завареното от Конституцията 
действащо законодателство. По този начин силно се намалиха 
случаите, в които противоконституционността се установява от 
съдилищата по силата на § 3 от ПЗРК. Това бе едно добро решение. 
Разпоредбата на § 3 е формулирана така, че явно става дума за 
отмяна на заварен закон по право по силата на непосредственото 
отменително действие на Конституцията, т. е. решението на съда има 
не конститутивно, а декларативно действие – той установява вече 
проявената с влизането на Конституцията в сила отмяна. Нещата се 
усложняват, след като от тълкуването на разпоредбите на ал. 1 и ал. 
2 на § 3 става ясно, че Конституцията предполага съществуване и 
на заварени закони, които макар да са противоконституционни, не 
са отменени от нейното непосредствено действие и трябва да бъдат 
коригирани по законодателен път от НС. Веднага възникват сложни 
въпроси относно това как ще се различат отменените от неотменените 
заварени закони, т. е. при какви условия се проявява непосредственото 
отменително действие на Конституцията. И обратно, в кои случаи 
противоконституционността трябва да бъда отстранена от НС.

Съдебната и парламентарната практика показаха, че § 3 е 
трудно осъществим проект. Преценката на съдилищата за 
конституционосъобразност само по отношение на противоречащите 
на Конституцията заварени закони, при това не на всички от тях, а 
само на тези, които са отменени по силата на непосредственото 
действие, при това, без да има конституционно установени критерии 
за определяне на това кои следва да се считат за отменени и кои са 
запазени въпреки тяхната противоконституционност, се оказа твърде 
сложна и лошо композирана нормативна конструкция, която вече 
няма практическо приложение. 
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В своята практика КС приема, че е компетентен да се произнася по 
конституционосъобразността само на действащи закони. Те трябва да 
са такива не само към момента на подаване на искането, но и към 
момента на произнасяне на решението. Ако в хода на производството 
пред КС един закон бъде отменен, конституционното дело трябва да 
се прекрати поради липса на предмет. Не подлежи на конституционен 
контрол закон, който е преустановил действието си. Няколко са 
възможните случаи. На първо място, са случаите на закон с еднократно 
действие, при който с влизането му в сила той произвежда целяното 
действие веднага и докрай. Такива са например конфискационните 
закони, приети след 9 септември 1944 г. Вторият възможен случай е 
на закон с определен срок на действие, който е изтекъл, а третият е 
на закон, който е отменен с друг закон. В последния случай отмяната 
трябва да е изрична, а не мълчалива. При мълчаливата отмяна става 
дума за отмяна с оглед правоприлагането, до нея се стига по пътя 
на тълкуването, направено от правораздавателния орган. Това не е 
отмяна, извършена изрично от компетентния законодателен орган, 
поради което т. н. „мълчаливо отменен закон“ на практика не е 
официално отменен и ще подлежи на конституционен контрол на общо 
основание. 

Изолирано спрямо практиката на КС да се произнася само по дейст-
ващи закони стои Решението по к. д. № 13/1998 г., с което бе прог-
ласена противоконституционност на Закона за обявяване държавна 
собственост на имотите на семействата на бивши царе Фердинанд и 
Борис и на техните наследници. И след това решение обаче КС про-
дължи да приема за разглеждане искания за противоконституционност 
само на действащи закони. 

Положението, че КС е компетентен да се произнася само по отноше-
ние на действащи закони, произтича както от пряката конституцион-
на уредба, така и от характера на присъщата легитимност на КС. Член 
151, ал. 2 от Конституцията казва, че актът, обявен за противоконсти-
туционен, не се прилага от деня на влизане на решението в сила, а 
ал. 3 постановява, че частта от закона, която не е обявена за проти-
воконституционна, запазва действието си. Както се вижда, урежда се 
действието на решението на КС по начин, който предполага безуслов-
но действащ в момента на решението закон. Предписаните последици 
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в ал. 2 и ал. 3 на чл. 151 е невъзможно да се случат по отношение на 
престанал да действа закон.

Има още едно съображение, което е не по-малко важно. Конституцион-
ният съд не е законодателен орган и не може да коригира последици 
от вече престанал да действа закон. Това е конституционна компе-
тентност на НС, защото става дума за последваща и при това твърде 
специфична и усложнена регулация на определен вид обществени от-
ношения. Към тази категория попада цялото реституционно законода-
телство, прието от НС след 10 ноември 1989 г.

В практиката си КС приема, че за да се обяви противоконституцион-
ност на закон, е необходимо да се установи противоречие с конкретна 
противоконституционна разпоредба, т. е. с елемент от нормативния 
корпус на Конституцията. Това е правилно, защото твърдяно противо-
речие с хуманни, демократични или социални ценности, като напри-
мер тези, посочени в преамбюла, отваря широко врата за тълкувания 
и интерпретации, които могат далеч да надхвърлят даденото на КС пра-
вомощие, т. е. да го превърнат наистина в негативен законодател. 

Трябва да се има предвид обаче и това, че противоречието с конкретна 
конституционна разпоредба е само опорния стълб на конституционния 
контрол. Иначе тази конкретна конституционна разпоредба трябва да 
се тълкува при използване на целия понятиен апарат на Конституцията. 
Това означава, че преценката за съответствие на закона с конкретни 
конституционни разпоредби трябва да се прави така, че тези 
разпоредби да бъдат поставени и тълкувани в контекста на посочените 
в преамбюла ценности за изграждане на демократична, правова 
и социална държава. Казано образно, противоречието трябва да се 
установява не чрез просто топографско налагане, а при съобразяване 
на целия ценностен потенциал на конституционната разпоредба, към 
която се подвежда съдържанието на атакувания закон. Всичко това е 
предмет на казуалното тълкуване, което КС прави в мотивите на своето 
решение. Спирам дотук, защото темата за казуалното тълкуване е 
голяма и много важна, но надхвърля поставената задача.

Противоречива е практиката на КС по въпроса дали може да се атакува 
закон поради установена празнота в него. С Решение № 17/1995 г. по 
к. д. № 13/1995 г. КС е обявил за противоконституционен отказа на НС 
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да включи в Закона за държавния бюджет за 1995 г. на самостоятелен 
ред бюджета на ВСС. В други свои определения и решения, например 
Определение № 2/1994 г., Решение 10/1997 г. и Решение № 14/2001  
г., КС е отказал произнасяне по искания за констатиране на противо-
конституционна празнота, тъй като по Конституция може да обявява 
противоконституционност на действащ, а не на липсващ текст. 

Считам, че хипотезите трябва да бъдат разграничени. И сега, без про-
мени в уредбата, струва ми се КС може да обяви за противоконститу-
ционен закон, в който липсва част или изобщо регламентация, която е 
конституционно задължителна. Тогава противоконституционната праз-
нота се отразява на конституционосъобразността на закона като цяло. 
В такъв случай ще бъде отменен целият закон, защото не регулира по 
конституционосъобразен начин обществените отношения в тяхната 
цялост. В този смисъл са мотивите на КС, изразени в Тълкувателно ре
шение № 17/1995 г. по к. д. № 13/1995 г. Другата възможна хипотеза 
е, когато има празнота и тя е съществена и противоконституционна, 
но в останалата си част законът дава важна, необходима и конститу-
ционосъобразна регламентация, която може да има самостоятелно 
съществуване. В тези случаи трябва да се предвиди de lege ferenda 
изрично правомощие на КС да констатира такава празнота, както и 
задължение на НС да я запълни с допълнение в закона. Така е в Пор-
тугалия и Унгария.

Разглеждайки проблемните въпроси в регламентацията на контрола за 
конституционосъобразност на законите, най важните от тях, разбира се, 
са свързани с действието на решението на КС. Последиците от действието 
на решението на КС, с което се установява противоконституционност 
на закон, е уредено по различен начин в европейските страни, които 
са въвели концентрирания контрол за конституционност. Според чл. 39 
и чл. 40 от Органичен закон № 1/1979 г. за Конституционния съд на 
Испания решенията, с които се обявява противоконституционността 
на законови разпоредби, имат обратно действие, като прогласяват 
нищожност на акта. Това действие обаче се оказва съществено 
коригирано, защото се предвижда, че тези решения не са основание 
за преразглеждане на дела, приключили с решение със сила на 
пресъдено нещо, в които са били приложени неконституционните 
закони, разпореждания или актове, освен в случаите на наказателни 
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дела или дела по административни спорове, при които вследствие 
на нищожността на приложимата норма се стига до намаляване на 
наказанието или санкцията или до отпадане, освобождаване или 
ограничаване на отговорността. Изрично в закона е подчертана 
особената висша сила на актовете на КС – във всички случаи прак-
тиката на съдилищата по закони, разпореждания или актове, по които 
се е произнесъл КС, трябва да се счита променена по съображенията, 
произтичащи от решенията и определенията, приети от Съда при 
разглеждане на искания и питания за противоконституционност. 
Нещо подобно се прие от българския законодател с новата редакция 
на разпоредбата на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК, в която се предвиди като 
основание за касационно обжалване противоречие на съдебния акт 
с актовете на КС. Обемът на настоящото изложение не позволява по-
подробен анализ, но непременно трябва да бъде поздравено НС за 
въвеждането на това ново касационно основание, което признава на 
актовете на КС подобаващото им се място в йерархията на съдебната 
юриспруденция. 

Във ФРГ решенията на КС, с които се установява противоконституцион-
ност на закон, имат обратно действие, като обявяват недействителност 
на законодателния акт. Единствено изключение от действието с обра-
тна сила са наказателните производства, които се разглеждат от съди-
лищата по отменения закон, ако той е по-благоприятен от новоприетия. 
В Австрия отмяната на закона като противоконституционен влиза 
в сила в деня на обнародването, освен ако КС не е предвидил 
срок за прекратяване на действието на закона, като този срок не 
може да надхвърля една година. Конституционно уредено е и т. н. 
възстановително действие на решението (за възстановителния ефект 
ще стане дума по-долу). Предвидено е, че КС може по изключение 
да придаде обратно действие на решението, с което се установява 
противоконституционност. В Португалия е предвидено обратно 
действие на обявяване на противоконституционност на закон с 
изключение на случаи, когато нормата се отнася до наказателна или 
дисциплинарна материя и съдържанието й е по-неблагоприятно за 
обвиняемия. Предвижда се и т. н. „възстановителен ефект“. 

Както в Австрийската, така и в Португалската конституция са дадени 
специални правомощия на КС при определяне на действието на 
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решението. Например съгласно чл. 282, ал. 4 от Конституцията на 
Португалия, когато това се изисква от правната сигурност, съображения 
за справедливост или за задоволяване на изключително важен 
обществен интерес, които трябва да се обосноват, КС може да определи 
ограничен обхват на последиците от противоконституционността. 

Сравнителноправната картина бе направена за съпоставка с 
еднозначното и категорично разрешение, дадено в Българската 
конституция, за безусловно действие на решението на КС за в бъдеще, 
без възможности Съдът да определя условия и алтернативи. 

Когато говорим за последиците от решението на КС за установяване 
на противоконституционност на закон, непременно трябва да отделим 
внимание на два въпроса: за т. н. „възстановително действие“ на ре-
шението на КС и за механизма и приложното поле на чл. 22, ал. 4 от 
Закона за Конституционен съд относно преодоляване на вредните по-
следици от действието на противоконституционен закон. 

С Решение № 22/1995 г. по к. д. № 25/1995 г. КС даде задължително 
тълкуване на чл. 151, ал. 2 от Конституцията и прие, че когато КС 
установи противоконституционност на закон, с който се отменя 
или изменя действащ закон, последният възстановява действието 
си в редакцията си от преди отмяната или изменението, като това 
става от момента на влизане в сила на решението на Съда. Според 
КС два са решаващите аргументи, за да се приеме това. Първо, че 
решението, с което се установява противоконституционност на закон, 
има отменително действие, и второ, че принципът на правовата 
държава с присъщатата й нетърпимост към всяко конституционно 
застрашаване на правата и законните интереси на гражданите, не 
допуска съществуването на законова празнота. Това е така, още 
повече, ако липсва механизъм, който да задължи в кратък срок НС 
да я попълни. Затова КС приема, че след отмяната на уредбата като 
противоконституционна се възстановява тази, която е съществувала 
до отмяната.

Теоретичното оправдание на възстановителното действие на 
решението, с което се установява противоконституционност на 
закон, преди всичко се основава на неговото отменително действие. 
Поддръжниците на такова тълкуване на израза „не се прилага“ в чл. 
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151, ал. 2 от Конституцията акцентират върху ефекта на решението – 
неприлагането е фактическа отмяна. Критиците – че отмяната е за-
конодателна функция, която КС не е легитимен да притежава, сериоз-
но се накърнява институционалната идентичност на органа, неговото 
конституционно предназначение. Поддръжниците съзират опасност 
от бездействие на законодателния орган, който трябва да запълни 
законовата празнота, критиците – опасения относно прекалената 
власт, с която се оказва натоварен актът на Съда, законодателни-
те функции, които му се вменяват. Към тези опасения трябва да до-
бавим и още едно и то е какво ще се получи, ако реабилитираната 
законова уредба е също противоконституционна? Когато възстановява 
отменените законови норми, не трябва ли КС да вземе отношение и по 
този въпрос? Ако отговорът е положителен, няма ли да направи КС едно 
служебно произнасяне, без да е сезиран? Ако отговорът е отрицателен, 
а възстановените норми са противоконституционни, това не обезмисля 
ли самото възстановяване? Какво ще стане, ако възстановената 
уредба е безнадеждно остаряла и неактуална?  Определението на КС 
по к. д. № 12/1998 г., с което се приема, че при възстановяването 
КС преценява конституционосъобразността и на възстановените 
разпоредби, не разрешава проблема. Позицията, застъпена от КС, е 
логична, но мисля няма нормативна опора. 

Така или иначе тълкувателното решение на КС е факт, то е 
задължително и трябва да се прилага. Това обаче не означава, че 
не трябва да се поддържа становище, че при бъдеща промяна на 
Конституцията е необходимо да се предвиди разпоредба, която да 
урежда възстановителния ефект на решението на КС, както и при какви 
условия той може да се прояви. 

По темата за действието на решение на КС за установяване 
на противоконституционност специално внимание заслужава 
разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от ЗКС, с която се задължава органа, 
чийто акт е обявен за противоконституционен, да уреди последиците от 
неговото действие. Текстът е замислен да омекоти липсата на обратно 
действие на решението. Той ще се приложи най-вече в случаи, в 
които правоотношенията, възникнали при действие на закон, обявен 
за противоконституционен, са се осъществили. Член 22, ал. 4 ЗКС 
изисква намеса на органа, който е издал акта (в случая НС). То трябва 
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по смисъла на разпоредбата да уреди възникналите правни последици 
от обявения за противоконституционен закон. За голямо съжаление 
този текст вече 28 години няма ефективно приложение. Ще се опитам 
да дам свое обяснение относно причините за това.

Първо, формулировката „урежда възникналите правни последици 
от акта“ е твърде обща. Предполага се, че става дума за последици, 
свързани преди всичко с накърняване на основни граждански права. 
В сферата на публичноправните отношения едва ли има нужда от 
специален текст – държавата има силен интерес да поправи последици, 
които са в нейния домен, тя има и сили, и средства, юридически и 
финансови, за да го стори. Проблемът е с последиците, които са 
накърнили основни права на гражданите. Ако е така, това трябва 
ясно да се каже в текста. Това ще го целенасочи и ще допринесе за 
ефективността му.

Второ, текстът е формулиран привидно императивно, но на практика е 
напълно пожелателен, защото уреденото в него задължение не е свър-
зано нито със срок, нито с механизъм за реализация.

Считам, че тази материя трябва да бъде преуредена, нещо, на което 
ще се спра в края на настоящото изложение. 

Според българската Конституция решението на КС за установяване 
на противоконституционност на закон не може да бъде обявено 
за недействително, нищожно или унищожаемо. Конституцията не 
урежда и възможности за изменение или отмяна на вече постановено 
решение. Такава е и практиката на КС – Определение № 4/1996 г. 
по к. д. № 6/1996 г. Допустима е само поправка на явна фактическа 
грешка, което може да стане  в закрито заседание с решение на Съда 
– Решение № 16/1996 г. по к. д. № 10/1996 г. 

Какво ще стане, ако все пак се случи КС да се произнесе с решение, 
което надхвърля конституционно определената му компетентност. 
Тъй като не е възможно формално обявяване на нищожност, трябва 
да приемем, че такова решение се конверсира в акт с декларативно 
действие. Съображенията, обективирани в такъв акт, могат да имат 
пожелателен, незадължителен характер. Според мен такъв е случаят, 
в който с Решение № 12/1998 г. по к. д. № 13/1008 г. КС прие, че 
конфискационния закон за обявяване на държавна собственост на 
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имотите на бившите царе Фердинанд и Борис и техните наследници, 
противоречи на Конституцията от 1991 г. Това решение не може да 
спре действието на конфискационния закон, защото той отдавна е 
проявил своето действие и не може да бъде годен обект на спиране, 
на „неприлагане“ по точния израз на чл. 151, ал. 2 от Конституцията. 
Неприлагането може да се осъществява само по отношение на 
закон, който действа. Решението на КС въпреки това не е нищожно в 
традиционния смисъл, то не е правно „нищо“. То се конверсира до една 
юридическа декларация на КС в смисъл доколко конфискационният 
закон, приет и осъществил действието си през 1947 г., е съответен на 
демократичния дух и ценностната система, възприети в Конституцията 
от 1991 г. Разсъжденията на КС в мотивите на решението са важни, на 
тях може да се позове законодателят при приемането на реституционен 
закон, с който да се преодолеят последиците от проявилия действието 
си закон за конфискация. Казано накратко, с този свой акт КС не може 
да установи противоконституционност с последиците, предвидени 
в чл. 151 от Конституцията, но с него той дава своята оценка за 
несправедливостта и недемократичността му от гледна точка на сега 
действащата Конституция – достатъчно основание за намесата на 
законодателя.

Ако обобщим всичко казано дотук, какви могат да бъдат изводите и 
могат ли да мотивират те предложения de lege ferenda за подобряване 
на регламентацията на правомощието на КС да установява 
противоконституционност на закони. Преди да дадем отговор на този 
въпрос, трябва да направим констатацията, че със своята практика 
КС е сторил не малко, за да осигури нормалното функциониране на 
правомощието по чл. 151, ал. 1 т. 2 от Конституцията. Налице са обаче 
пропуски и недостатъци в регулирането, които изискват законодателна 
намеса. Ще се опитам да ги подредя по важност.

Първо. Необходимо е да се предвиди на конституционно ниво, че 
КС може да придаде обратно действие на решението си, когато с 
противоконституционния закон се засягат конституционноустановени 
права и свободи на граждани. Това трябва да бъде единствено 
възможната хипотеза за обратно действие. Разширяването на 
обратното действие и в други случаи (такива се предвидени в 
конституциите на някои европейски страни) считам за несъответно на 
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същността и предназначението на конституционното правосъдие така, 
както е уредено в Българската конституция. То не трябва да навлиза в 
територията на законодателя. 

Второ. Трябва да се регламентира на конституционно ниво въз-
становителното действие на решението на КС за установяване на 
противоконституционност на закон, с който се отменя или изменя 
действащ закон. При това трябва да се уточни при какви условия 
се проявява възстановителното действие – например въвеждане 
на изискване възстановената разпоредба сама по себе си да не е 
противоконституционна, както и да се вписва безпротиворечиво в 
правната система, т. е. да е необходима и търпима за съществуващия 
правен ред. 

Трето. Да се развие на законодателно ниво идеята, залегнала в чл. 
22, ал. 4 ЗКС – законодателят да предприеме действия за уреждане 
на правните последици от своите актове, които са обявени за проти-
воконституционни. За целта трябва да се установи механизъм, напри-
мер за откриване на процедура по установяване на вредните после-
дици с участието на засегнати граждани, институции и юридически 
лица, както и определяне на срокове за подготовката и приемането 
на коригиращи или компенсаторни мерки от страна на законодателя. 
Нямам колебание, че това е материя, която може да бъде регулирана 
не на конституционно, а на законово ниво, но се съмнявам, че такива 
задължения за НС могат да бъдат предмет на ЗКС в сегашния му вид, 
тъй като той има лимитирано от чл. 152 от Конституцията съдържание – 
с него се определят организацията и редът на дейността на КС. В тази 
връзка след близо 30 години съществуване на Конституцията от 1991 
г. искам отново да възобновя дебата за въвеждането в Конституцията 
на Република България на т. н. органични или конституционни закони. 
Считам, че ЗКС трябва да придобие точно такъв статут. За мен 
ползата от приемането на закони, които ще уреждат по-подробно 
конституционна материя, която е изрично посочена в Конституцията и 
които ще бъдат приемани с квалифицирано мнозинство, е несъмнена. 
Убеден съм, че въвеждането на категорията органични закони ще 
повиши отговорността на законодателя, а с това и устойчивостта и 
ефективността на цялото законодателство. Ще се придаде нова много 
по-голяма устойчивост на уредени в органичните закони мандати – 
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например по Закона за БНБ, Закона за Сметната палата, за ЦИК в 
Изборния кодекс и т н., като при възникването им, така и за всяка 
промяна ще е необходимо квалифицирано мнозинство. Ползата от 
въвеждането на този инструментариум на конституционното право 
има и още предимства, но изтъкването им излиза извън същността на 
темата. 

Законът за Конституционен съд също трябва да бъде органичен закон, 
който да не се ограничава само с уреждането на организацията 
и дейността на КС, но да решава по-подробно редица въпроси 
на конституционното правосъдие и особено на конституционния 
процес: например условията за допустимост на искането по различни 
правомощия на КС, спецификата в процедурите, при които се 
осъществяват тези правомощия, уредбата на материята за последиците 
от установяването на противоконституционност на закон, включително 
за преодоляване на възникнали неблагоприятни последици за времето, 
през което е действал.

Четвърто. Макар в известна степен да е вън от темата за 
последиците от действието на решението на КС за установяване на 
противоконституционност на закон, не може да не кажем, че е крайно 
време да се ревизира на конституционно ниво и материята относно 
сезиращите КС субекти по това правомощие.

Няма никаква смислена причина да се отказва на съдилищата 
от всякакъв ранг да могат да сезират КС с искане за установяване 
на противоконституционност на закон, който е приложимо право 
по конкретно дело – така, както могат да отправят преюдициално 
запитване до Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Няма никаква смислена причина да се отказва на общините да 
отправят до КС искане за установяване на противоконституционност 
на закон, с който се накърняват конституционни принципи на местното 
самоуправление.

Няма никаква смислена причина да не се равнопостави 
конституционната регламентация относно функционирането на двете 
еднакви по последици от упражняването им правомощия на КС – да 
установява противоконституционност на законите и да установява 
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несъответствие на законите с международното право. Това трябва 
да стане преди всичко,  като се даде сезираща компетентност на 
съдилищата, на Висшия адвокатски съвет и на омбудсмана да отправят 
искания до КС за установяване на несъответствие на законите с актове 
на международното право, по което България е страна. 

Както се вижда, проблемите не са никак малко и бъдеща конституционна 
ревизия за подобряване на регулацията би трябвало да се постави в 
дневния ред на законодателя. Накрая, нека кажем и това, че естеството 
на предложените изменения и допълнения в Конституцията е такова, 
че за приемането им няма да е необходимо свикване на Велико 
народно събрание.

проф. д-р Пенчо Пенев
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I. Законодателна 
дейност

През периода юли – декември 2018 г. в Държавен вестник са об-
народвани 69 закона (табл. 1) или средно между 11 и 12 закона 
месечно. Тези 69 закона са, както следва: 9 нови, 48 закона за 

изменение и допълнение (ЗИД) и 12 ратификации. В сравнение с пре-
дходния 6-месечен период (януари – юни 2018 г.) Народното събрание 
е приело с 8 закона по-малко. Броят им е съизмерим с този през същия 
период на предходната година (юли – декември 2017 г.), когато са об-
народвани 64 закона. За сравнение, средният брой приемани закони 
през второто шестмесечие на всяка година от 2010 г. досега е около 
74, а средният брой закони, приемани въобще за период от 6 месеца, 
е около 65. 
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На годишна база през 2018 г. Народното събрание е приело 146 зако-
на или с цели 62 закона повече спрямо 2017 г. (фиг. 1). Значителната 
разлика се дължи на факта, че предсрочното прекратяване на мандата 
на 43-то Народно събрание и времето за конституиране на органите 
на новото Народното събрание и за избиране на нов Министерски съ-
вет доведоха до по-слаба законодателна активност през периода януа-
ри – юни 2017 г. Стойностите по този показател са малко над средните 
от началото на изследването – около 131 закона годишно.

ПРИЕТИ ЗАКОНИ

Период Общо Нови ЗИД Ратификации

януари - юни 2010 г. 71 6 43 22

юли - декември 2010 г. 103 7 68 28

януари - юни 2011 г. 88 9 55 24

юли - декември 2011 г. 68 5 47 16

януари - юни 2012 г. 50 9 25 16

юли - декември 2012 г. 84 5 59 20

януари - юни 2013 г. 36 3 19 14

юли - декември 2013 г. 63 3 44 16

януари – юни 2014 г. 48 5 34 9

юли - декември 2014 г. 41 4 17 20

януари - юни 2015 г. 52 4 37 11

юли - декември 2015 г. 86 15 48 23

януари - юни 2016 г. 75 6 41 28

юли - декември 2016 г. 84 9 53 22

януари - юни 2017 г. 20 0 17 3

юли  - декември 2017 г. 64 5 46 13

януари - юни 2018 г. 77 7 54 16

юли  - декември 2018 г. 69 9 48 12

Таблица 1

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg

http://www.parliament.bg


22

1.2. През периода юли – декември 2018 г. са обнародвани 9 нови за-
кона, което нарежда изследвания период сред тези с най-много приети 
нови закони. Това не води до съществена промяна на средните стой-
ности, които продължават да показват, че Народното събрание обичай-
но приема по около 6 нови закона на шестмесечие. На годишна база 
2018 г. е втората след 2015 г. по най-голям брой приети нови закони от 
началото на изследването (16). 

От деветте нови закона, приети през настоящия период, три уреждат 
бюджетните правила за 2019 г. и поради това тяхното приемане не е 
въпрос на автономна законодателна преценка, а следва от срочния 
характер на бюджетните отношения – Закон за държавния бюджет на 
Република България за 2019 г., Закон за бюджета на Държавното об
ществено осигуряване за 2019 г. и Закон за бюджета на Национал
ната здравноосигурителна каса за 2019 г. Други три от новите закони 

Фигура 1

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg
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уреждат за първи път дадена материя. Това са Законът за администра
тивното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и 
продукти от нефтен произход, Законът за предприятията на социалната 
и солидарна икономика и Законът за киберсигурност.

Законът за физическото възпитание и спорта, Законът за хората с ув
реждания и Законът за личната помощ уреждат по нов начин съответ-
ните обществени отношения, които и преди са имали законодателна 
уредба, но поради многобройност или същественост на измененията и 
допълненията законодателят е преценил, че това не би могло да стане 
чрез закон за изменение и допълнение.

1.3. През периода юли – декември 2018 г. са обнародвани 48 ЗИД1 

Тези 48 ЗИД реално изменят и допълват 47 закона, тъй като през шест-
месечието, предмет на анализ, Законът за рибарството и аквакултури
те е изменен и допълнен с 2 ЗИД (табл. 2). За сравнение, през периода 
януари – юни 2018 г. са обнародвани 54 ЗИД, които реално изменят 
и допълват 47 закона, а през юли – декември 2017 г. са приети 46 
ЗИД, реално изменящи и допълващи 41 закона. Екипът на Юридиче
ски барометър многократно е подчертавал, че наличието на добро 
законодателно планиране е важно условие и индикатор за качеството 
на законодателната дейност, и е критикувал практиката да се правят 
многократни промени в едни и същи закони през малки интервали от 
време. Затова данните от настоящия изследван период могат да бъдат 
определени като положителни. Проследяването на предстоящите пери-
оди обаче ще покаже дали ще бъде установена добра практика, или да-
нните от втората половина на 2018 г. ще запазят инцидентен характер.

1 Законът за интеграция на хората с увреждания е изменен и допълнен със ЗИДЗИХУ (Обн., ДВ, бр. 60 от 20 
юли 2018 г.), след което е отменен с § 2 от ПЗР на Закона за хората с увреждания (Обн., ДВ, бр. 105 от 18 
декември 2018 г.)
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1.4. Въпреки констатираните положителни данни в т. 1.3., отново се на-
блюдава увеличение в броя на законите, изменени повече от веднъж в 
рамките на периода (както със ЗИД, така и с преходни и заключителни 
разпоредби на други закони) – 32 от 47 закона или около 68% (табл. 2). 

ЗАКОНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

Период
Бр. закони, 
изменени с 

приетите ЗИД

Бр. закони, 
изменени  

с повече от  
1 ЗИД 

Бр. закони, 
изменени 
повече от 

веднъж 

Бр. закони, 
изменени 

и през 
предходния 

период

Бр. закони, 
изменени 
с ПЗР на 
приетите 
закони

Общ брой 
изменени и 
допълнени 

закони

януари - юни 2010 г. 39 4 13 26 69 108

юли - декември 2010 г. 65 3 40 25 231 296

януари - юни 2011 г. 52 3 22 38 158 210

юли - декември 2011 г. 45 2 19 27 101 146

януари - юни 2012 г. 25 0 16 13 138 163

юли - декември 2012 г. 52 6 30 35 141 193

януари - юни 2013 г. 19 0 14 12 163 182

юли - декември 2013 г. 38 5 26 26 193 231

януари - юни 2014 г. 34 0 17 23 101 135

юли - декември 2014 г. 16 1 9 7 54 70

януари - юни 2015 г. 32 5 21 19 150 182

юли - декември 2015 г. 46 2 28 26 212 258

януари - юни 2016 г. 37 4 12 24 100 137

юли - декември 2016 г. 49 4 30 25 205 254

януари - юни 2017 г. 16 1 2 14 25 41

юли - декември 2017 г. 41 5 28 10 336 377

януари - юни 2018 г. 47 6 21 35 207 254

юли - декември 2018 г. 47 1 32 37 222 269

Таблица 2

Източник: Сиела
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Това доказва значението на цялостното изследване на изменението на 
законодателството по различни критерии, защото въпреки че само 1 за-
кон е изменен с повече от 1 ЗИД за шестмесечието, едва 32% от изслед-
ваните закони са променени само веднъж през периода. Става ясно 
и предпочитанието на законодателя да променя законите през ПЗР на 
други закони (вместо да се осъществи цялата законодателна процедура). 

За сравнение, през предходния период (януари – юни 2018 г.) броят 
на законите, изменени повече от веднъж, е 45% (21 от 47 закона). 
Стойността на показателя през настоящото шестмесечие се явява 
над средните за всички изследвани шестмесечни периоди, през които 
средно между 50% и 55% от законите се изменят повече от веднъж за 
полугодие.

Лидери по брой изменения и допълнения в рамките на анализирания 
период са традиционно подложените на интензивни законодателни ин-
тервенции Кодекс за социално осигуряване, Закон за енергетиката, 
Закон за обществените поръчки и Закон за движението по пътищата – 
с по 6 изменения и допълнения, и Закон за корпоративното подоходно 
облагане  – с 5 изменения и допълнения.

1.5. Броят на законите, изменени и допълнени и през предходния 
6-месечен период, регистрира леко увеличение – 37 от 47 закона, или 
около 79% (табл. 2). Данните за всички останали изследвани периоди 
показват стойности от около 60% от законите. При преглед на общия 
брой изменения и допълнения през последните два 6-месечни пери-
ода (юли – декември 2018 г. и януари – юни 2018 г.) се открояват след-
ните по-ярки примери: Кодексът за социално осигуряване – 13 пъти, 
Законът за обществените поръчки – 11 пъти, Законът за движението 
по пътищата – 9 пъти, а Кодексът на труда и Законът за енергетиката – 
по 8 пъти за една година. 

„Лидерското“ място по брой изменения и допълнения в рамките на 
една година на Кодекса за социално осигуряване едва ли вече предиз-
виква изненада. Екипът на Юридически барометър неведнъж е имал 
повод да изтъкне, че законодателната уредба в областта на социалното 
осигуряване е неоправдано динамична и това води до несигурност в 
житейските планове на гражданите. Трудно може да се намери логично 
обяснение и на засиления „интерес” на законодателя към Закона за 



26

рибарството и аквакултурите – със 7 изменения и допълнения за една 
година, Кодекса за застраховането, Закона за корпоративното подо
ходно облагане и (което е любопитно) Закона за радиото и телевизията 
– с по 6 изменения и допълнения. Тези данни дават основание да се 
направят различни изводи за начина, по който се осъществява зако-
нодателната дейност – като липсата на цялостна визия за развитието 
на съответната законодателна материя, отсъствието на добро законо-
дателно планиране, работа на „парче” с оглед решаване на конкретен 
практически проблем или в полза частен (личен или групов) интерес, 
промяна на промяната в резултат на подценяване на значението на 
предварителната оценка на въздействието или необходимостта да се 
поправи лоша юридическа техника и т.н.

1.6. С преходните и заключителни разпоредби на приетите 9 нови за-
кона и 48 ЗИД се предвиждат изменения и допълнения в 222 други 
закона (табл. 2). Заедно с 47-те закона, които ЗИД пряко изменят и до-
пълват, общият брой на изменените и допълнени закони през периода  
юли – декември 2018 г. възлиза на 269, което е с 15 повече спрямо 
първото полугодие на 2018 г. (254 закона). Така 1 закон, приет в рам-
ките на настоящия период, изменя и допълва средно между 4 и 5 други 
закона. По този показател данните за настоящото шестмесечие са мал-
ко над средните стойности за всички анализирани периоди, а именно 
всеки закон да изменя и допълва средно между 3 и 4 други закона. 

Изследваният в настоящия брой период се нарежда на трето място 
по най-много изменения, направени с преходните и заключителните 
разпоредби на други закони от началото на изследването – след юли – 
декември 2017 г. и юли – декември 2010 г. със съответно 336 и 231 
закона. Тези данни показват връщане към утвърдилата се в 43-то НС 
практика голям брой закони да се изменят и допълват с преходните и 
заключителните разпоредби на други закони. Екипът на Юридически 
барометър многократно е критикувал този подход, защото преходните 
и заключителните разпоредби като структурна част от нормативните 
актове имат точно определена функция, дефинирана в Закона за нор
мативните актове. Българският законодател много често използва тази 
техника, за да направи промени в закони, които не са пряко свързани 
с предмета на основната законодателна промяна, с оглед бързина или 
дори като инструмент за избягане на дебати. Като ясен пример за тази 
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тенденция през настоящия период се откроява Законът за бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., през заключител-
ните разпоредби на който се измениха 17 други закона, като голяма 
част от промените нямат връзка с предмета на основния закон.  

1.7. От влизането им в сила законите, предмет на настоящото изслед-
ване, са изменяни и допълвани общо 1679 пъти или средно между 35 
и 36 пъти всеки при средна продължителност на действието им око-
ло 16 години (табл. 3). По този показател се наблюдава увеличение 
спрямо предходния период (януари – юни 2018 г. – средно по 31 пъти 
всеки при средна продължителност на действието им около 18 години). 
Данните остават изключително високи и са съизмерими с другите два 
периода с най-голям брой изменяни и допълвани закони (юли – декем-
ври 2017 г. – средно между 36 и 37 пъти всеки при средна продължи-
телност на действието им между 15 и 16 години, и януари – юли 2017 г. 
– средно по 39 пъти всеки при средна продължителност на действието 
им 15 години). 
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ТЕМПОВЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Период Общ бр. 
изм. и доп.

Бр. изм. 
от 2005 г. 

досега

Бр. изм. 
от 2010 г. 

досега

Среден 
бр. изм. 
за една 
година

Среден 
бр. изм. 
на закон

Бр. закони, 
изм. през 
първата 

година след 
обнарод-

ването

Бр. закони, 
изм. 

повече от 
веднъж 

годишно

Бр. закони, 
изм. 10 

и повече 
пъти след 

2005 г.

Бр. закони, 
изм. 10 

и повече 
пъти след 

2010 г.

януари - юни 
2010 г. 777 565 * 2.4 19.9 23 34 26 *

юли - декември 
2010 г. 1237 900 * 2.6 19 43 60 41 *

януари - юни 
2011 г. 1035 757 * 2.1 16.5 22 47 42 *

юли - декември 
2011 г. 944 691 * 1.2 20.9 26 41 29 *

януари - юни 
2012 г. 648 482 * 2.1 25.9 8 24 20 *

юли - декември 
2012 г. 1325 1014 * 2.1 25.4 33 51 39 *

януари - юни 
2013 г. 476 387 * 2.3 25.1 16 17 15 *

юли - декември 
2013 г. 1052 823 * 2.2 27.1 21 35 29 *

януари - юни 
2014 г. 918 736 * 2.2 27 17 32 26 *

юли - декември 
2014 г. 370 291 * 2.1 18.5 6 15 12 *

януари - юни 
2015 г. 831 698 383 2.2 25.9 15 29 25 17

юли - декември 
2015 г. 1570 1260 689 2.2 34.1 17 46 41 34

януари - юни 
2016 г. 972 786 455 1.7 26.3 20 34 30 18

юли - декември 
2016 г. 1413 1140 682 2 28.8 36 45 37 31

януари - юни 
2017 г. 619 526 304 2.5 38.7 13 16 15 14

юли - декември 
2017 г. 1503 1268 803 2.4 36.7 29 37 31 30

януари - юни 
2018 г. 1443 1174 727 1.8 30.7 25 47 34 26

юли - декември 
2018 г. 1679 1487 963 2.3 35.7 32 46 44 36

Таблица 3

Източник: Сиела



29

1.8. През периода юли – декември 2018 г. средногодишният брой из-
менения и допълнения на закон е 2,3. Стойностите по този показател 
не се движат в динамични граници. С изключение на инцидентните на-
маления, отчетени през юли – декември 2011 г., януари – юни 2016 
г. и януари – юни 2018 г. (съответно 1,2, 1,7 и 1,8 изменения и до-
пълнения на закон за една година), и пика по този показател, отчетен 
през периода юли – декември 2010 г. (2,6 изменения и допълнения на 
закон за една година), през останалите шестмесечия данните са отно-
сително постоянни в границите на 2,1 и 2,2. 

1.9. За пореден път категорично се потвърждава наблюдението за за-
силените темпове на изменение на законодателството след 2005 г. От 
всички 1679 изменения и допълнения 1487 или между 88 и 89% са 
направени именно в този период, а 94% от законите (44 от 47) са из-
меняни и допълвани повече от 10 пъти от 2005 г. досега. При анализа 
на тези данни не бива да се пренебрегва средната продължителност 
на изследваните закони, която е около 16 години. По тази причина в 
последните 8 броя на изследването са включени данни за изменения-
та и допълненията от 2010 г. досега. Резултатите показват, че 963 или 
57% от всички изменения и допълнения в законите са направени през 
последните 9 години, а 36 от законите или 77% са изменени повече 
от 10 пъти след 2010 г. От тези данни става ясно, че нестабилността и 
високите темпове на изменение на законодателството се очертават не 
само като трайна тенденция, но дори и като същностна характеристика 
на законодателната дейност в по-дългосрочен аспект. 

1.10. През разглеждания период 46 от 47-те закона, променени със 
ЗИД, са изменяни и допълвани повече от веднъж годишно или това 
са около 98% от законите. Данните по този показател потвърждават 
изводите, че почти няма закон в България, който да не е изменян и до-
пълван повече от веднъж годишно през периода си на действие. Сред-
ните стойности по показателя през всички изследвани досега периоди 
остават трайно над 90%.

1.11. В рамките на периода, предмет на настоящия анализ, процентът 
на законите, изменени и допълнени още през първата година след об-
народването им, отбелязва повишение спрямо първата половина на 
2018 г. – от 53% на 68%. За сравнение, средните стойности за оста-
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налите анализирани периоди показват, че около 55% от законите се 
изменят и допълват през първата година след обнародването им. Въз-
можни, но трудно мислими са хипотези, при които в рамките на само 
една година са налице толкова сериозни промени в обстоятелствата, 
действали при подготовката и влизането в сила на закона, които да 
оправдават неговата скорошна промяна (особено когато става въпрос 
за повече от половината от законите). Причините за това наблюдение 
са различни. Въведената през 2016 г. оценка на въздействието на 
законопроектите засега не оправдава очакването за подобряване и 
балансиране на законодателния процес. Продължава практиката при 
внесените законопроекти от народни представители тя да е изключи-
телно повърхностна и често пъти повтаряща мотивите.

1.12. През настоящия период отново може да се посочат примери за 
закони, които са изменени още преди да влязат в сила. Новият Закон 
за предприятията на социалната и солидарна икономика ще влезе в 
сила на 2 май 2019 г., но вече е изменен през февруари месец на 
същата година (Обн., ДВ, бр. 17/2019 г.). Както екипът на Юридически 
барометър вече многократно е имал възможност да подчертае, про-
мяна в закона, преди той да влезе в сила, трудно би могла да намери 
обяснение с относително разумни аргументи. Въпреки че изменението 
на закона преди влизането му в сила не може да бъде насърчавано, 
то би могло да бъде оправдано единствено с оглед предотвратяване на 
по-сериозни вреди от евентуалното му прилагане. 

1.13. Както беше посочено в т. 1.8, средногодишният брой измене-
ния и допълнения на един закон през разглеждания период е 2,3 и той 
е малко над 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). 
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Източник: Сиела

Фигура 2

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

Закон за Министерството  
на вътрешните работи

Закон за движението по пътищата

Кодекс за застраховането

Закон за обществените поръчки

Кодекс за социално осигуряване

5.3

5.3

4.1

4.0

7.2

На челна позиция и през настоящия период се нарежда Кодексът за 
социално осигуряване с около 7,2 изменения и допълнения годишно. 
Сред първите 5 закона с най-висок средногодишен темп на изменение 
са и Законът за обществените поръчки и Кодексът за застраховането 
с по 5,3 изменения и допълнения годишно, както и Законът за движе
нието по пътищата и Законът за Министерството на вътрешните работи 
със съответно 4,1 и 4 изменения и допълнения годишно.

От друга страна, е интересно (макар и трудно защитимо) попадането на 
„челни места” на Законa за обществените поръчки, Кодексa за застра
ховането и Законa за Министерството на вътрешните работи, тъй като 
тези закони са сравнително нови – първите 2 са влезли в сила през 
2016 г., а последният – през 2014 г. 

1.14. Сред законите с най-малък средногодишен брой изменения и 
допълнения от разглежданите през периода са Законът за вероизпо
веданията (средно 0,4 изменения и допълнения годишно), Законът за 
експортното застраховане и Законът за задължителното депозиране на 
печатни и други произведения (0,5), Законът за дружествата със спе
циална инвестиционна цел и Валутният закон (0,8) (фиг. 3). 
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Прави впечатление, че в изследвания период сред законите с най-ма-
лък средногодишен брой изменения и допълнения няма закон, изме-
нян повече от веднъж годишно, каквито случаи са налице в предходни 
броеве на анализа.

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 около 40% от приетите закони (23 
от 57 нови закони и ЗИД) предвиждат всички или отделни техни раз-
поредби да влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен 
вестник. През последните два периода се наблюдава увеличаване на 
стойностите по този показател – около 22% от приетите закони (10 от 
46 нови закони и ЗИД) през юли – декември 2017 г. и около 30% от 
приетите закони (18 от 61 нови закони и ЗИД) през януари – юни 2018 

0.5

0.5

0.4

Източник: Сиела

Фигура 3

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

Валутен закон

Закона за дружествата  
със специална инвестиционна цел

Закон за задължителното депозиране  
на печатни и други произведения

Закон за експортното застраховане

Закон за вероизповеданията

0.8

0.8
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г. За предвиждане на по-кратък от конституционно уредения 3-дневен 
срок за влизане в сила на законите рядко има основателна и обектив-
на причина особено като се има предвид, че немалка част от зако-
ните престояват в Народното събрание с месеци. И през настоящото 
шестмесечие могат да бъдат посочени интересни примери в това от-
ношение – Законът за изменение на Търговския закон (Обн., ДВ, бр. 
88/2018 г.) и Законът за изменение и допълнение на Закона за лекар
ствените продукти в хуманната медицина (Обн., ДВ, бр. 84/2018 г.), 
които са престояли в Народното събрание съответно 328 и 282 дни (от 
внасянето до окончателното им приемане), но влизат в сила от деня на 
обнародването им.

През настоящия период 6 закона предвиждат отделни техни разпоред-
би да влязат в сила с обратно действие. Това са Законът за изменение 
на Кодекса за социално осигуряване (Обн., ДВ, бр. 64/2018 г.), Зако
нът за киберсигурност (Обн., ДВ, бр. 94/2018 г.), Законът за измене
ние и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Обн., 
ДВ, бр. 55/2018 г.), Законът за изменение и допълнение на Закона за 
правната помощ (Обн., ДВ, бр. 92/2018 г.), Законът за изменение и 
допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Обн., 
ДВ, бр. 98/2018 г.) и Законът за изменение и допълнение на Закона 
за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 98/2018 г.). Заслужава да 
бъде обърнато внимание на § 49, т. 2 от последния ЗИД, който пред-
вижда промяна в разпоредба от преходните и заключителните разпо-
редби на Закона за водите да влезе в сила (забележете) от 11 август 
2006 г. Много любопитна е и причината, поради което се налага това 
– фактът, че вече десет години не е приета подзаконова нормативна 
уредба, предвидена в закона.

Осемнадесет от приетите през втората половина на 2018 г. закони 
предвиждат по-дълъг от 3-дневния срок за влизане в сила. Половината 
от тях обаче, независимо че уреждат по-дълъг vаcatio legis, предвиждат 
отделни разпоредби да влязат в сила от деня на обнародването или с 
обратно действие.

1.16. Средният престой на законопроектите в Народното събрание, 
включващ периода от внасянето им до окончателното им приемане на 
второ четене, през настоящия период е около 97 дни. Той се вписва в 
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средните стойности за всички изследвани периоди (между 80 и 130 дни).

Най-бързо приетият законопроект през настоящия период е Законът 
за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Обн., ДВ, бр. 
60/2018 г.) – само 7 дни след постъпването му в Народното събрание. 
С висока скорост са приети и Законът за изменение и допълнение на 
Наказателнопроцесуалния кодекс (Обн. ДВ, бр. 96/2018 г.) – за 10 
дни след внасянето, както и Законът за изменение и допълнение на За
кона за интеграция на хората с увреждания (Обн., ДВ, бр. 60/2018 г.) 
– за 13 дни. Следва да се отчете, че Законът за допълнение на Закона 
за лова и опазване на дивеча и Законът за изменение и допълнение 
на Наказателнопроцесуалния кодекс съдържат едва по 2 параграфа, 
което може да бъде обяснение за бързото им приемане. 

1.17. По седем от законите, обект на настоящия анализ, има висящи 
в Народното събрание законопроекти. Четири от тях са внесени след 
края на изследвания период. Най-голям брой висящи законопроекти, 
внесени след приемане на изследвания закон, има по Административ-
нопроцесуалния кодекс – 2 законопроекта.

По 3 от законите, изменени и допълнени през втората половина на 
2018 г., са приети нови ЗИД непосредствено след края на изследвания 
период, които ще бъдат обект на анализ в следващия брой на Юриди
чески барометър.

1.18. Данните за вносителите на законопроектите, превърнали се в 
закони през изследвания период, показват известен превес в полза 
на народните представители. От приетите и обнародвани през периода 
юли – декември 2018 г. закони 32,5 или 57% са внесени от народните 
представители, а 24,5 проекта, или около 43% – от Министерския съвет 
(обединените законопроекти с различен вносител са отчетени по ½ на 
двете места). Тези стойности могат да се определят като изненадващи, 
тъй като едва за втори път от началото на изследването (след периода 
юли – декември 2013 г.) се наблюдава разместване на тежестта между 
двата основни вносители на законопроекти. За всички останали пери-
оди основен вносител на законопроектите, превърнали се в закони, е 
Министерският съвет (средно около 60% от проектите).

1.19. Двадесет и пет от законите, включени в настоящото изследване 
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(9 нови и 47 закони, изменени със ЗИД), или около 45% са били обект 
на контрол за конституционност от тяхното приемане досега. За срав-
нение, данните за останалите изследвани периоди показват, че средно 
между 30 и 40% са законите, по които има постановени решения на 
Конституционния съд. 

По тези 25 закона Конституционният съд се е произнесъл с 57 реше-
ния, от които 27 съдържат цялостно или частично уважаване на искани-
ята, а 30 решения отхвърлят искането като неоснователно. Разпоредби 
на 16 от законите (около 28% от изследваните закони) са обявявани за 
противоконституционни. По тези показатели стойностите са съпостави-
ми с тези от предходните периоди, когато се отчита, че разпоредби на 
около 20-25% от изследваните закони са обявявани за противоконсти-
туционни. 

Дванадесет от разглежданите закони са били обект на конституцио-
нен контрол повече от веднъж, като например Кодексът за социално 
осигуряване и Гражданският процесуален кодекс с по 6 решения на 
Конституционния съд, Кодексът на труда, Законът за енергетиката и 
Наказателнопроцесуалният кодекс – с по 5 решения. И в 12-те закона 
с повече от едно решение на Конституционния съд има разпоредби, 
които са били обявявани за противоконституционни.

1.20. Законите, предмет на настоящия анализ, предвиждат общо 790 
различни по вид и по юридическа сила подзаконови нормативни ак-
тове или средно по 14,1 акта на закон (табл. 4). Забелязва се спад по 
този показател спрямо предходния 6-месечен период, когато средно 
един закон съдържа около 17,1 основания за издаване на подзаконо-
ви актове. За сравнение, средният брой подзаконови актове на закон 
за всички останали 6-месечни периоди е около 13.
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Сред законите с най-голям брой нормативни актове по прилагането им 
като по-ярки примери се очертават Законът за отбраната и въоръжени
те сили на Република България – с 91 подзаконови нормативни акта, 
Кодексът за социално осигуряване – със 75 подзаконови нормативни 
акта и Законът за Министерството на вътрешните работи – със 71 под-
законови нормативни акта (Фиг. 4).

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

Период
Общ бр. 

подзаконови 
актове

Среден бр. 
подзаконови 

актове на закон

Бр. нови 
подзаконови 

актове

Бр. закони с 
увеличен брой 
подзаконови 

актове

Бр. закони 
едновременно 
с правилник за 

прилагане и други 
актове

януари - юни 2010 г. 429 9.5 23 11 2

юли - декември 2010 г. 808 + 11.2 50 + 15 13

януари - юни 2011 г. 652 + 10.9 68 16 16

юли - декември 2011 г. 535 + 10.7 77 12 8

януари - юни 2012 г. 337 + 9.9 57 7 8

юли - декември 2012 г. 773 + 13.1 45 + 18 13

януари - юни 2013 г. 274 + 12.5 53 + 6 5

юли - декември 2013 г. 589 + 14.7 64 + 5 7

януари - юни 2014 г. 668 + 17 101+ 12 10

юли - декември 2014 г. 180 + 9 29+ 3 5

януари - юни 2015 г. 468 + 13 38 5 8

юли - декември 2015 г. 738 + 12.1 176 + 15 10

януари - юни 2016 г. 578+ 13.4 47+ 19 13

юли - декември 2016 г. 609 + 10.5 67 + 24 12

януари - юни 2017 г. 226 + 18.8 2 2 7

юли - декември 2017 г. 659 + 14.3 55 + 14 8

януари - юни 2018 г. 742 + 17.1 120 + 11 11

юли - декември 2018 г. 790 + 14.1 36 15 14

Таблица 4

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 поголям (това е обозначено със знак “+”).
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1.21. Законите, приети през изследвания период, предвиждат 36 нови 
основания за издаване на подзаконови актове. С изключение на пери-
одите януари – юни 2010 г. (23) и януари – юни 2017 г. (2) това е най-
малкият брой нови подзаконови актове, предвидени в изследваните 
закони (табл. 4). Логично, данните по този показател са под средните 
стойности за всички изследвани шестмесечия, а именно – между 61 и 
62 основания за нови подзаконови акта. 

Тези 36 основания водят до увеличаване на общия брой основания за 
издаване на подзаконови нормативни актове в 14 закона. Най-много 
нови подзаконови актове се предвиждат в Кодекса за застраховането 
(5), както и в Закона за водите и Закона за лекарствените продукти в 
хуманната медицина – по 3 нови основания. 

1.22. Четиринадесет от законите, обект на настоящия анализ, или око-
ло 25% предвиждат едновременно правилник за прилагане и други 
подзаконови нормативни актове (табл. 4). Данните по този показател 

Фигура 4

ТОП 10 НА ЗАКОНИТЕ С НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ

Закон за отбраната и въоръжените сили на 
Република България

Закона за прилагане на Общата организация на 
пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз

Кодекс за социално осигуряване

Закон за енергетиката

Закон за Министерството на вътрешните 
работи

Закона за Държавна агенция 
„Национална сигурност“

Закон за движението по пътищата

Кодекс за застраховането

Закон за водите

Закон за културното наследство

91

36

75

35

71

32

50

29

37

27

Източник: Сиела
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са близки до установените средни стойности за останалите изследвани 
периоди, според които процентното съотношение е между 20 и 26%. 
Изключение правят, от една страна, периодите юли – декември 2011 
г. и юли – декември 2015 г., когато броят на законите, предвиждащ 
едновременно правилник за прилагане и други подзаконови актове, 
е 16% спрямо общия брой на законите, и от друга – периодът януари 
– юни 2017 г., когато данните са значително по-високи (44% от закони-
те). Законът за отбраната и въоръжените сили на Република България 
и Законът за движението по пътищата не само съдържат основания 
за издаване едновременно на правилник за прилагане и други подза-
конови нормативни актове, но са сред петте закона с най-голям общ 
брой подзаконови нормативни актове (фиг. 4).

1.23. В рамките на изследвания 6-месечен период в Народното съ-
брание са внесени общо 66 законопроекта (без ратификациите), от 
които 10 са проекти на нови закони и 56 са проекти на ЗИД (табл. 5). 
Това е второто шестмесечие с най-малък брой внесени законопроекти 
от началото на изследването след периода януари – юни 2017 г. (47). 
Спрямо периода януари – юни 2018 г. внесените законопроекти са с 
21 по-малко (87 законопроекта, от които 5 са проекти на нови закони 
и 82 са проекти на ЗИД). Броят им е значително по-малък и спрямо съ-
щия период на 2017 г. (115 законопроекта, от които 21 са проекти на 
нови закони и 94 са проекти на ЗИД). На основата на осемнадесетте 
изследвани периода средната законодателна активност на Министер-
ския съвет и на народните представители е около 110 законопроекта 
на шестмесечие.
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ВНЕСЕНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ В ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2018 Г.  

Период Общо Нови закони ЗИД

Юли 11 2 9

Август 6 1 5

Септември 4 0 4

Октомври 24 5 19

Ноември 13 0 13

Декември 8 2 6

ОБЩО 66 10 56

2018 153 15 138

2017 162 25 137

2016 223 26 197

2015 303 29 274

2014 239 17 205

2013 203 17 186

2012 215 28 187

2011 214 26 188

2010 224 18 206

Таблица 5

Източник: www.parliament.bg
*Броят на законопроектите не включва проектите на закони за ратификация. През разглеждания период внесените проекти на 
закони за ратификация са 12.

На годишна база през 2018 г. са внесени най-малко законопроекти в 
сравнение с всички предходни години – 153 (фиг. 5). Данните са съиз-
мерими с тези от 2017 г., когато са внесени само с 9 законопроекта 
повече (162). 

http://www.parliament.bg
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От внесените в периода юли – декември 2018 г. 66 законопроекта 49 
са приети, 2 са отхвърлени, 2 са оттеглени, а 13 са все още висящи и 
се намират на различни етапи от законодателния процес (табл. 6).

Източник: www.parliament.bg

Фигура 5

2014 2015 2016 2017 2018

Общо законопроекти Проекти  
на нови закони

Проекти на ЗИД

ВНЕСЕНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ

206

188187
186

205

274

197

137138

18
26 28 29

26
17 17 25

15

224
223

162

214215
203

239

303

153

http://www.parliament.bg
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Интересен факт е, че за разлика от предходни периоди внесените зако-
нопроекти от Министерския съвет са повече в сравнение с тези, внесе-
ни от народни представители – от общо 66 законопроекта 35 (или 53%) 
са на Министерския съвет, а 31 (47%) са внесени от народни предста-
вители. Причина за това може да се търси в по-малкото внесени зако-
нопроекти от народни представители от опозиционни парламентарни 
групи. Те са внесли едва 8,5 законопроекта през шестмесечието или 
13% от всички (6 са внесени от народни представители от ПГ на „БСП за 
България”, 1,5 законопроектa са внесли представители на ПГ на „Дви-
жение за права и свободи”2 и ПГ на „ВОЛЯ - Българските Родолюбци”). 
Народни представители от опозицията са вносители само на 27,4% (8,5 
от 31) от законопроектите, внесени от депутати. В досегашните изследва-
ни периоди се утвърди тенденцията народните представители да внасят 
значително повече законопроекти в сравнение с Министерския съвет,

Данните за приетите законопроекти обаче показват, че 89% от проекти-
те на закони, внесени от Министерския съвет, са приети, докато по отно-
шение на законопроектите, внесени от народните представители, този 
брой е по-нисък – 58% от тях се превръщат в закон. Интересно е да се 
отбележи, че отново няма нито един отхвърлен законопроект с вносител 
Министерският съвет през изследвания период. Това затвърждава лесно 
обяснимия извод за приоритизиране на правителствените проекти при 
разглеждането им от Народното събрание. 

РАЗВИТИЕ НА ВНЕСЕНИТЕ В ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗАКОНОПРОЕКТИ

Общо Министерски съвет Народни представители

Приети 49 31 18

Отхвърлени 2 0 2

Оттеглени 2 0 2

Висящи 13 4 9

Общо 66 35 31

Таблица 6

Източник: www.parliament.bg
* В данните за развитието на внесените през периода законопроекти не са включени проектите на закони за ратификация.

2 Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество (854-01-90/17.12.2018 г.) е внесен съвместно от народен представител от 
ПГ на „ГЕРБ” и народен представител от ПФ на „Движение за права и свободи”

http://www.parliament.bg
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По-важни изводи и препоръки:
1. И през периода юли – декември 2018 г. няма данни, които да разколебават направения 
многократно извод за нестабилност и непредвидимост на българския правен ред поради 
високата степен на изменчивост на нормативните актове. Това затруднява регулативно-
то действие на правните норми като установяващи модел на човешко поведение, който 
обвързва по задължителен начин своите адресати. Проследяването на непрекъснатите из-
менения и допълнения е сериозно предизвикателство дори за изкушените от съответната 
правна материя специалисти, а за обикновените граждани може да се окаже почти непо-
силна задача. Наред с това, липсата на предвидимост може да доведе до сериозно засяга-
не на правата на гражданите, каквито примери неведнъж е предлагала законодателната 
практика. 

От друга страна, динамичните промени понижават доверието към Народното събрание и 
създават основателни съмнения относно качеството на законите, които се създават. Наред 
с това, те затрудняват правоприлагането и често са причина за непоследователната и про-
тиворечива практика. 

2. Без да успява да повлияе на изводите по т. 1, през последните две години се отбелязва  
значително намаление в броя на внесените законопроекти. То следва да бъде отчетено 
по-скоро положително, макар че причините за това най-вероятно са далеч по-прозаични и 
че е необходимо още време, за да се заключи, че е налице намаляване на темповете на 
изменение на законодателството и установяване на по-голяма предвидимост и устойчивост 
на българския правен ред.

3. Смущаващ е фактът, че в рамките на последователни шестмесечни периоди се устано-
вява тенденция за концентрация на измененията в едни и същи закони – често в области, 
които засягат голям брой български граждани и за които принципите на предвидимост и 
устойчивост са от съществено значение. 

4. Категорично се потвърждават наблюденията за твърде честото прибягване до отклоне-
ния от принципа за влизане в сила на нормативните актове (3 дни след обнародването). 
Законодателят обикновено не мотивира това свое решение и влизането в сила на големи 
законопроекти или нови закони от момента на обнародването им остава без логично обяс-
нение. 

5. В законите вече традиционно се предвиждат основания за издаване на твърде много 
подзаконови актове. Чрез уреждането на голяма част от обществените отношения на под-
законово ниво се създава усещането за избягване на по-широк публичен дебат, а от друга 
страна, раздробената правна уредба създава редица трудности при правоприлагането.
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6. Специално внимание следва да се обърне върху практиката с преходните и заключи-
телните разпоредби на законите да се правят съществени и многобройни изменения в 
други закони, без те да са пряко свързани с предмета и целите на основната промяна. По-
добен подход се използва твърде често от вносителите и следва да бъде силно критикуван. 
Той противоречи на принципите на законодателния процес, противоречи на Закона за 
нормативните актове и води до липса на мотиви и дебат по важни законови изменения. 
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II. Анализ на някои 
по-важни закони

Изводите и коментарите за качеството на някои по-важни или 
интересни закони, приети в рамките на съответния 6-месечен 
период, традиционно в рамките на Юридически барометър се 

обособяват 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 зако-
нодателна 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 ко-
нюнктурни интереси, свързани с конкретни лица или организации.

 Закони и права – в рамките на тази категория се разглеждат за-
кони, 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 тех-
ника, промени в закона в резултат на неизпълнението му от самите 
държавни органи и др.
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1. Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. 
относно промените в Закона за държавния служител

Един от законите, изменени и допълнени със Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2019 г. (ЗДБРБ 2019) (ДВ, бр. 103 
от 13.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), е Законът за държавния 
служител (ЗДСл). Към условията за несъвместимост с назначаването 
и изпълнението на държавна служба е добавено ново обстоятелство 
– упражнено право на пенсия:

- за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално 
осигуряване (КСО);

- за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от 
КСО;

- от военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България и от държавните служители – по Закона за 
Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на 
наказанията и задържането под стража по чл. 69 от КСО;

- от лицата, работещи при условията на първа и втора категория 
труд, по реда на чл. 69б от КСО.

Предвиди се това ново обстоятелство да не се счита за несъвмести-
мост само когато държавният служител работи по служебно правоот-
ношение по заместване и при споделено изпълнение на длъжност. 
По силата на § 15 от ПЗР на ЗДБРБ 2019 за държавните служители, 
намиращи се в служебно правоотношение към датата на влизането 
в сила на Закона, се създаде задължение да уведомят органа по 
назначаването, че са упражнили правото си на пенсия по чл. чл. 68, 
68а, 69 и 69а от КСО. Тъй като  обстоятелството бе включено сред 
прекратителните основания по чл. 103, ал. 1, т. 4 от ЗДСл, Законът 
предвиди служебните правоотношения на тези служители задължи-
телно да се прекратят от органа по назначаването с едномесечно 
предизвестие.

Още при внасянето на законопроекта в НС бяха изразени 
становища, повдигащи въпроса за съответствието на промените в 
ЗДСл с Конституцията на Република България.
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ЗДСл и преди изменението съдържа като основание за прекратяване 
на служебното правоотношение придобитото, съответно упражненото 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 106, ал. 1, 
т. 5 и 6 ЗДСл). Прекратяването на правоотношението обаче не е 
задължително, а представлява възможност, реализирането на 
която e предоставено на преценката на органа по назначаването. 
С приемането на § 15 от ПЗР на ЗДБРБ за 2019 г. законодателят 
изземва дискреционната власт на органа по назначаването, 
като създава задължение за уволнение на държавните служители, 
упражнили правото си на пенсия по чл. 68, 68а, 69 или 69б от КСО.

Законодателната промяна създаде правно положение, при което 
държавни служители, които напълно законосъобразно са придоби-
ли и упражнили правото си на пенсия, търпят неблагоприятни по-
следици от това. Към момента, към който те са кандидатствали за 
държавна служба, пречка за назначаването им не е била налице. 
Въвеждането на новото основание за несъвместимост води до не-
благоприятни последици в резултат на напълно правомерно пове-
дение. Нещо повече, това ново основание за „несъвместимост” се 
различава коренно от останалите обстоятелства по чл. 7, ал. 2 от 
ЗДСл. За разлика от тях, всяко от които може да бъде преодоляно, т.е. 
да престане да съществува и несъвместимостта да бъде отстранена, 
то фактът на упражненото право на пенсия не може да бъде заличен. 
Така новата хипотеза реално представлява абсолютна забрана за 
заемането на държавна служба от лица, упражнили правото си 
на посочените видове пенсия. Твърдението, че в случая не става 
дума за несъвместимост се подкрепя и от мотивите на Решение № 
7 от 2013 г. на Конституционния съд, в което той обосновава, че 
„правната уредба на несъвместимостта има за цел да не допусне 
и да попречи на изпълнението на държавна служба или на друга 
дейност, по начин, който би влязъл в противоречие или би поставил 
под съмнение изискванията за независимост и добросъвестност 
при осъществяване на пълномощия, на права и задължения.” Едва 
ли е необходимо да се аргументира защо упражненото право на 
пенсия категорично не представлява такова обстоятелство.

Съображенията на законодателя за приемане на промяната 
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не са убедителни. В мотивите на законопроекта е посочено, че 
преследваната цел е да бъдат освободени работни места за „млади 
и висококвалифицирани кадри“. Този аргумент е несъстоятелен, 
имайки предвид съществуващите основания за прекратяване 
на служебното правоотношение, които дават достатъчно гъвкави 
възможности – ако служителят не се справя със задълженията си 
или, както бе посочено по-горе, органът по назначаването прецени, 
че е целесъобразно прекратяването на служебното правоотноше-
ние при придобиване право на пенсия. Създадените правила за-
сягат неоправдано основни конституционни права на гражданите 
като правото на труд и правото на обществено осигуряване. Такова 
засягане би било допустимо само ако така се защитава по-висша 
ценност, което в случая не е налице.

В допълнение, следва да се отбележи, че извършените промени 
водят до неравно третиране на лицата, назначени по реда на ЗДСл, 
и тези, заети по трудово правоотношение. Служителите, за които се 
прилагат правилата на Кодекса на труда (а такива полагат труд и в 
държавната администрация), остават в по-благоприятно положение. 
За тях важат правилата на чл. 328, ал. 1, т. 10, 10а, 10б и 10в от КТ, 
съгласно които прекратяването на трудовото правоотношение при 
придобито, съответно упражнено право на пенсия, е оставено на 
преценката на работодателя.   

Коментираните промени бяха оспорени от държавния глава и от ом-
будсмана пред Конституционния съд и той ги обяви за противокон-
ституционни. 

Въпреки това, имайки предвид §15 от ПЗР на ЗДБРБ 2019, който по 
императивен начин предписва прекратяване на служебните право-
отношения с държавни служители, упражнили правото си на пенсия 
по чл. 68, 68а, 69 или 69б от КСО към момента на влизане в сила на 
закона, и чл. 151, ал. 2 от КРБ, според който решенията на КС дейст-
ват занапред, е налице период от време, в който противоконсти-
туционните разпоредби имат правно действие и пораждат валидно 
правни последици. Прекратяването на служебните правоотношения 
на основание § 15 в периода от влизането в сила на ЗДБРБ 2019 
до обявяването на посочените разпоредби за противоконституцион-
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ни би било напълно законосъобразно. Въпреки че основанието за 
освобождаване на държавните служители, засегнати от § 14 и 15 
от ПЗР на ЗДБРБ за 2019 г., противоречи на КРБ, няма действащ 
правен ред за възстановяването им на работа. 

Всичко изложено по-горе няма как да не предизвика съмнение от-
носно истинските мотиви на законодателя.     

2. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса 
за 2019 г. 

Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса 
(НЗОК) за 2019 г. (ДВ, бр. 102/11.12.2018 г.) има характеристиките 
на всеки бюджетен закон. Основната особеност се свежда до 
ограничения във времето период на действие на тези закони. 
Приемането на бюджетните закони е ежегодно, както предвижда 
разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от Закона за публичните финанси: 
„Държавният бюджет, бюджетът на държавното обществено 
осигуряване и бюджетът на Националната здравноосигурителна 
каса се приемат от Народното събрание с отделни закони за 
съответната бюджетна година при осигуряване на съгласуваност 
между тях.” Конституционният съд (КС) също е имал повод да 
се произнесе по характера на ежегодните бюджетни закони. В 
мотивите към Решение № 17/1995 г. по к. д. № 13/95 г. КС напомня 
за развитата в конституционната теория разлика между закон във 
формален и закон в материален смисъл и постановява, че всеки 
ежегоден бюджетен закон е само формален закон. „Ежегодните бю
джетни закони са закони във формален смисъл само защото под на
именованието „закон” те са гласувани от Народното събрание. В ос
новното, същинското си съдържание те не съдържат правни норми.“ 
КС дори ги определя като управленски (административни) актове по 
съдържание, представляващи закони по форма и ред на приемане.   

Съдържанието на Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. 
обаче надхвърля обичайния предмет на бюджетните закони. 
Законът съдържа общо 43 параграфа преходни и заключителни 
разпоредби (ПЗР), с които се правят промени в цели 17 закона, 
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като голяма част засягат отношения, свързани със структурата и 
функционирането на здравната система – Закона за здравето, 
Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, 
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона 
за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за съсловните 
организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, Закона 
за съсловната организация на магистър-фармацевтите, Закона 
за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките 
и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на 
помощник-фармацевтите, Закона за Българския Червен кръст, 
Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за 
закрила на детето, Закона за контрол върху наркотичните вещества 
и прекурсорите, Закона за корпоративното подоходно облагане, 
Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, Закона 
за медицинските изделия, Закона за обществените поръчки и 
Изборния кодекс. 

Както неведнъж е имал повод да обърне внимание Юридически 
барометър, като структурна част от нормативните актове ПЗР имат 
определена функция, ясно дефинирана в Указ № 883 за прилагане 
на Закона за нормативните актове (чл. 34 и 35). Конституционният 
съд също е изследвал въпроса за ПЗР в контекста на бюджетните 
закони. В мотивите на РКС № 1/2011 г. по к. д. 22/2010 г. КС отбе-
лязва, че изменението и допълването на други закони с преходните 
и заключителните разпоредби на ежегодните закони за държавния 
бюджет е обичайна практика, която е допустима, стига правилата, 
които съдържат, да „урегулират различни въпроси от областта на 
финансовото право, които са свързани с бюджета.“ И допълва: 
„Следователно няма пречка в рамките на дебатите по изготвянето и 
приемането на законопроекта за държавния бюджет на Република 
България за съответната година както Министерският съвет, така 
и народните представители да правят предложение за изменение 
на тази разпоредба, вкл. да се внасят промени в текстове на 
закони, които имат за предмет бюджетни приходи и разходи, чрез 
преходните и заключителните разпоредби на ежегодните закони за 
държавния бюджет на Република България”. Друго решение, в което 
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конституционните съдии потвърждават това становище, е Решение 
№ 10/2012 г. по к. д. № 15 от 2011 г. В него КС приема, че практиката 
на Народното събрание със заключителните разпоредби на закони 
да се изменят и допълват други закони има нормативна основа в 
Закона за нормативните актове (ЗНА) и указа за неговото прилагане, 
но отново подчертава, че промените трябва да има пряка връзка с 
основния закон. Същото разбиране следва да важи съответно и за 
който и да е друг бюджетен закон, включително за ежегодния Закон 
за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Макар границата за това докъде могат да се разпрострат промените 
в други закони, които се правят с ПЗР, да подлежи на тълкуване – 
доколко измененията имат пряка връзка с основния законопроект, то 
обсъжданият Закон за бюджета на НЗОК със сигурност я преминава. 
Промените, които се извършват с ПЗР на Закон за бюджета на НЗОК 
за 2019 г., засягат структурата на системата на здравеопазването – 
закриват се органи, създават се нови структури, променен е редът 
за разкриване на нови лечебни заведения. Това са много същест-
вени изменения, които следва да бъдат поставени на специално об-
съждане, а не приемането им да премине под доминиращия разго-
вор за приходите и разходите на бюджета. Вярно е, че немалка част 
от законодателите промени имат отношение към разпределението 
и разходването на бюджетните средства, но трудно биха били оп-
ределени като такива със зависим характер. Зависимостта е по-
скоро в обратна посока – измененията са от такова естество, че по 
дефиниция имат финансово отражение в бюджета. Наред с това, не 
трябва да се подценява фактът, че бидейки част от законопроекта 
за бюджета на НЗОК, тези изменения не са придружени от 
предварителна оценка за въздействието и не са преминали през 
обществено обсъждане. 

След приемането на Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. в КС бе 
внесено искане за обявяване на противоконституционност на редица 
негови разпоредби. Според вносителите начинът на приемане на 
промени в други закони противоречи на принципа на правовата 
държава и съдържащите се в него изисквания за правна сигурност, 
правна стабилност, правна предвидимост, правна предсказуемост, 
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пропорционалност, съразмерност и „забраната за прекомерност”. 
Произнасянето на КС ще се очаква с интерес. Независимо от съ-
държанието на конституционното решение обаче практиката чрез 
преходните и заключителните разпоредби на закон да се правят 
многобройни и съществени изменения в други закони, които нямат 
връзка и отношение към предмета на основната промяна, следва да 
бъде преустановена. Тя се утвърди като традиционна в последните 
години и екипът на Юридически барометър неведнъж обръща 
внимание на негативните й последици. Като юридическа техника 
тя е допустима, в определени случаи наложителна. Именно затова 
ПЗР имат своето място в структурата на нормативните актове. 
Но използването им, за да се правят законодателни промени, 
излизащи извън обхвата на основния законопроект, често внесени 
с предложения между първо и второ четене, води до заобикаляне на 
изискването за мотивиране на законопроектите и до избягване на 
дебати при вземането на важни решения.

3. Закон за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

Със Закона за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча 
(ДВ, бр. 61 от 2018 г., в сила от 24.07.2018 г.) се предвиди, че до 
31 декември 2018 г. се разрешава групов лов на дива свиня и из-
вън срока, посочен в съответното приложение към закона, „вклю-
чително и в ден сряда”, както и че Законът влиза в сила от деня на 
обнародването му в Държавен вестник. Съгласно разпоредбите на 
Закона за лова и опазване на дивеча груповият лов на дива свиня е 
разрешен от 1 октомври до втората неделя на месец януари. Дните, 
методите и нормите на ловуване се определят с правилника за 
прилагане на закона. Правилникът предвижда, че групово ловуване 
на дива свиня се извършва в събота, неделя и в дните, обявени за 
официални празници. 

В съответствие с изменението от датата на влизане в сила на закона 
за изменение и допълнение (24 юли 2018 г.) до края на 2018 г. 
груповият лов на дива свиня вече е разрешен и в друго време на 
годината – в месеците август и септември, както и „в ден сряда”. За-
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конопроектът е внесен с мотиви, които се основават на влошената 
епизоотична обстановка в Европа по отношение на заболяването 
африканска чума по свинете, което поражда необходимост от 
предприемане на спешни мерки за предотвратяване появата на 
болестта в България. Очевидно е, че според вносителите тези мерки 
се свеждат до редуциране плътността на популацията от дива свиня, 
което би предотвратило по-сериозна заплаха и финансови загуби за 
свиневъдния сектор. Интересно е да се отбележи, че Министерство-
то на земеделието, храните и горите е подкрепило в цялост и без 
забележки законопроекта, видно от представеното становище във 
водещата парламентарна комисия.

Един ден след влизане в сила на Закона – на 25 юли 2018 г., 
министърът на земеделието, храните и горите издава заповед, с 
която забранява груповия лов на дива свиня на територията на 
цялата страна. В мотивите на заповедта се сочи, че тя се издава като 
„превантивна мярка с цел недопускане на територията на страната 
на особено опасната заразна болест…, чието разпространение може 
да причини значителни икономически загуби – Африканска чума 
по свинете, чрез преустановяване на интензивният ловен натиск 
върху популацията от диви свине, който води до разпръскването 
им на групи или на отделни индивиди, съпроводено със завишена 
миграция с цел оцеляване на вида.” 

Без да изследваме въпроса защо точно сряда е допълнителният 
ден, в който се разрешава ловът, описаната ситуация е пример 
за недобра комуникация между отделните държавни органи и за 
очевидна липса на изградена стратегия при подобни рискови 
ситуации. От друга страна, последващите действия на министъра, 
след като вече е подкрепил законопроекта, говорят за абсолютна 
непоследователност и създават съмнение дали реалните мотиви за 
конкретните мерки са тези, които са представени пред обществото.  
Нещо повече, аргументирането на напълно противоположни 
решения с едни и същи аргументи подлага на съмнение мотивите 
на законопроектите въобще и доколко те са истинската причина за 
приемане на едни или други законови промени. 
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4. Закон за изменение и допълнение на Административнопроце-
суалния кодекс

Законът за изменение и допълнение на Административнопроцесу
алния кодекс (ЗИДАПК) (ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г.) си постави за 
цел да усъвършенства административното правосъдие след 10 годи-
ни прилагане на правилата на Кодекса. Обсъждането на законопро-
екта е съпътствано от много дебати и критики. Президентът върна за 
ново гласуване 16 разпоредби от закона с аргумент, че те наруша-
ват основни права на гражданите и принципи на административно-
то правосъдие. След влизане на Закона в сила отделни разпоредби 
са оспорени и пред Конституционния съд. Образувани са 3 конститу-
ционни дела, произнасянето по които се очаква с интерес. 

Част от съществените промени, извършени със ЗИДАПК, са свързани с: 

- разширяване на обхвата на понятието индивидуален админи
стративен акт, като вече за такива ще се считат и волеизявления-
та на лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, 
предоставящи обществени услуги;

- промяна на подсъдността при обжалване на индивидуални адми-
нистративни актове (вече компетентен е административният съд 
по постоянния адрес или седалището на посочения в акта адре-
сат);

- промяна на държавните такси за касационно обжалване и 
закреп ването им в закона;

- промяна на реда за изпращане на съобщения и призоваване 
в административните и съдебни производства по АПК (съгласно 
Закона темата за електронното правосъдие до голяма степен се 
изчерпва с потвърждаване на възможността за използване на 
електронни средства в комуникацията с административните орга-
ни и съда).

ЗИД на АПК е един от най-противоречиво приеманите закони, обна-
родвани през разглеждания период. От една страна, той си поставя 
амбициозни и заслужаващи подкрепа цели, свързани с гарантира-
нето на по-ефективен, прозрачен и бърз административен процес 
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и правораздаване. От друга страна, още при внасянето на внуши-
телния по обем законопроект от няколко народни представители се 
чуха коментари, които породиха съмнение относно начина на раз-
работването му и идеите, които са намерили законодателен израз в 
него. Сериозни критики биха могли да се отправят и към начина, по 
който част от идеите са обективирани в закона, както и към използ-
ваната юридическата техника. В резултат остава спорно доколко 
приетият закон успява да отговори на високите очаквания към него.

Подробен анализ на някои от по-важните изменения в АПК можете 
да намерите в бр. 15 на Юридически барометър, в рубриката Зако
нопроект на фокус, както и на www.legalbarometer.bg

5. Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуа-
лен кодекс

Законът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален 
кодекс (ДВ, бр. 65 от 7 август 2018 г.) дава типичен пример за лута-
не на законодателя между различни законодателни решения. С раз-
поредбата на §1 от закона се отменя ал. 2 на чл. 61, според която 
сроковете спират да текат за страните през дните, обявени за офи-
циални празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда, както и по 
време на съдебната ваканция по чл. 329, ал. 1 от Закона за съдеб-
ната власт, с изключение на сроковете по делата по чл. 329, ал. 3 от 
Закона за съдебната власт. Трябва да се припомни, че това правило 
беше въведено преди по-малко от година, като предложението за 
него изненадващо се появи между първо и второ четене на общия 
ЗИД на ГПК (753-03-17), обединяващ 4 законопроекта. В мотивите 
към предложението е посочено, че то има за цел дa гарантира по-до-
бре осъществяването на правото на защита. Аргументи за отмяната 
на правилото (което се гласува като предложение на комисията по 
време на второто четене на законопроекта в пленарна зала, тъй 
като предложение в този смисъл не е направено от народните пред-
ставители между първо и второ четене) не са представени. 

Настоящият анализ няма да изрази отношение към целесъобраз-
ността на правилото за спиране на сроковете, нито ще се изкуши 

http://www.legalbarometer.bg
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да направи коментар относно това доколко то действително брани 
правото на защита на гражданите или по-скоро „правото” на пъл-
ноценна почивка на техните процесуални представители (каквито 
съображения бяха изказани). Споменаването на закона в тази част 
от изследването обаче има за цел отново да опубличи станалата тра-
диционна практика законодателни предложения, които нямат непо-
средствена връзка със законопроекта, да се правят между първо и 
второ четене, без особени мотиви и без възможност за обществе-
ното обсъждане. Това често води до необходимост от „промяна на 
промяната”, след катo post factum се установи, че законодателното 
решение не се ползва от обществена подкрепа (в случая дори от 
страна на онези, чийто интерес уж то защитава). 
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ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД 

Година Образувани дела

Брой решения Определения за 
прекратяване 

(отклонени искания 
и други прекратени 

производства)

Особени мнения и 
становища  

(по решения)

Средна  
продължителност  
на делата (дни)Об

щ
о

Ув
аж

ен
и 

ис
ка

ни
я

От
хв

ър
ле

ни

юли - декември 
2018 г. 6 7 2 5 1 19 205

януари - юни 
2018 г. 11 10 2 5 1 7 190

2018 17 17 4 10 2 26 198
2017 14 10 4 4 2 3 278
2016 17 10 6 4 6 12 180
2015 13 5 3 2 3 8 260
2014 13 12 6 4 4 16 244
2013 39 15 5 9 2 27 152
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
2005 11 9 2 5 1 16 118

Таблица 7

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

III. Конституционен контрол. 
Вето на президента

В периода юли – декември 2018 г. Конституционният съд (КС) е 
постановил общо 8 финални акта – 7 решения и 1 определение за 
прекратяване на конституционно дело. 2 от решенията са уважаващи 

искането, а с 5 от тях исканията са отхвърлени (табл. 7). Този брой е по-
малък от броя актове през предходния шестмесечен период (10 решения 
и 1 определение, приключващо делото). 2018 г. се превръща в лидер сред 
всички изследвани периоди по брой постановени решения на КС – общо 
17 на годишна база. За сравнение от 2005 г. досега КС се произнася с 
около 10 решения годишно, а през предходните периоди на изследването 
най-много решения за една година са постановени през 2010 и 2013 г. – 
по 15 решения. Повишената активност на КС се дължи на увеличения брой 
искания, с които оправомощените субекти са сезирали съда.

http://www.constcourt.bg
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Динамиката в броя на уважените и отхвърлени искания при 
постановените решенията на КС на годишна база може да се 
илюстрира със следващата графика (фиг. 6). 2018 е годината с 
най-голям брой решения, отхвърлящи искания за обявяване на 
противоконституционност от началото на изследването, а именно 10. 
До тези стойности се доближава единствено 2013 г. с 9 решения. 
Средните стойности по показателя решения, отхвърлящи искания за 
обявяване на противоконституционност, показват, че КС постановява 
под 5 такива решения годишно.

Източник: www.constcourt.bg, Сиела

Фигура 6
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През втората половина на 2018 г. КС е образувал 6 нови конституционни 
дела (табл. 7). Заедно с образуваните през първото шестмесечие на 
годината броят на делата за цялата 2018 г. е 17, което е съпостави-
мо със средните стойности за периодите, обект на изследване (средно 
около 16 конституционни дела годишно). Най-много нови дела са 
образувани през 2013 и 2010 г. – съответно 39 и 22 конституционни 
дела, а най-малко – през 2008 г. (5 дела). 
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От шестте новообразувани дела3 1 е решено4, а останалите 5 са 
допуснати за разглеждане по същество. В анализирания период няма 
конституционни дела, по които КС да се е произнесъл с решение още в 
рамките на същото шестмесечие.

Както и през предходния изследван период, нито едно от 
новообразуваните конституционни дела не е свързано с упражняване на 
правомощието за даване на задължително тълкуване на Конституцията 
(чл. 149, ал. 1, т. 1 от КРБ). За сравнение, цели 3 от образуваните дела 
през периода юли – декември 2017 г. са свързани именно с такива 
искания.

Три от новообразуваните в рамките на изследвания период конститу-
ционни дела засягат разпоредби от Административнопроцесуалния ко-
декс (АПК). Първото от тях е к. д. № 12/2018 г. по искане на президента 
от 18.09.2018 г. за установяване на противоконституционност на ре-
дица разпоредби от ЗИДАПК (Обн., ДВ, бр. 77 от 2018 г.), сред които: 
промени в чл. 132 от АПК относно родовата подсъдност; промяна в 
местната подсъдност при оспорване на индивидуален администрати-
вен акт; предвиждането на закритото заседание като принцип по дела-
та, подсъдни на тричленен състав на ВАС като касационна инстанция; 
промени в уредбата на таксите в касационното производство; премах-
ване на касационната инстанция в някои специални закони. 

Останалите две дела с предмет разпоредби от АПК са к. д. № 
13/2018 г., образувано по искане на група народни представители, 
и к. д. 14/2018 г., образувано по искане на омбудсмана. Същите са 
допуснати и присъединени към к. д. № 12/2018 г. за съвместно раз-
глеждане и решаване, тъй като искането на народните представители се 
свежда до обосноваване на противоречие с Конституцията на нормите, 
касаещи закрито заседание пред ВАС, а искането на омбудсмана се 
съсредоточава върху разпоредбите, касаещи държавните такси.

Следващото допуснато за разглеждане конституционно дело – № 15 от 
27.11.2018 г., е образувано по искане на президента за установяване 

3 Данните са към 15 март 2019 г.
4 Решение № 3/07.03.2019 г. по к. д. № 16/2018 г. 
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на противоконституционност на § 39, т. 6 от Закона за изменение и 
допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Обн., 
ДВ, бр. 98/2018 г.). Посочените разпоредби са свързани с увеличава-
не на размера на данъците за имоти в населените места, включени в 
Списъка на курортите в България. По тези промени бе наложено вето от 
страна на президента, което впоследствие е отхвърлено от Народното 
събрание.

Единственото от новообразуваните през втората половина на 2018 г. 
дела, което вече е решено, е к. д. № 16 от 17.12.2018 г. То е образувано 
по искане на президента за установяване на противоконституционност 
на чл. 96 от Закона за държавния бюджет на Република България за 
2019 г., на § 15 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 
2019 г. и на разпоредби от Закона за държавния служител. С оспорените 
разпоредби към условията за недопустимост за назначаване и 
изпълнение на държавна служба се добави ново обстоятелство – 
упражнено право на определени видове пенсия, като се предвиди 
служебните правоотношения на засегнатите към датата на влизането 
в сила на закона държавни служители задължително да се прекратят 
от органа по назначаването с едномесечно предизвестие. Тъй като е 
прието на 07.03.2019 г., решението ще бъде коментирано по същество 
в следващия брой на Юридически барометър. 

Както беше посочено по-горе, през периода юли – декември 2018 г. 
КС е постановил 7 решения.

Особен интерес представлява Решение № 13 от 27.07.2018 г. по к. 
д. № 3/2018 г. КС е сезиран от 75 народни представители с искане 
да се произнесе за съответствието с Конституцията на сключения 
от Република България на 21.04.2016 г. международен договор – 
Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието 
над жени и домашното насилие, съставен на 11.05.2011 г. в град 
Истанбул (Истанбулската Конвенция). Сезирането е мотивирано със 
социалната и обществена значимост на Истанбулската конвенция и 
големия публичен интерес. КС определя Конвенцията като вътрешно 
противоречива – съдържанието на част от разпоредбите излиза извън 
целите й, а понятието „gender“/„genre“ („пол“) присъства в Конвенци-
ята като самостоятелна категория, различна от пола като биологична 
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същност. Според конституционните съдии, когато Конвенцията въвежда 
израза „идентичност, основана на пола“, тя изхожда от идеята, че со-
циалното измерение на пола е независимо от биологичното, което от-
далечава Конвенцията от декларираните в нея цели за защита на же
ните от всички форми на насилие. Според КС в Конвенцията е налице 
двупластовост на понятията, докато текстът на българската конституция 
разглежда биологичния пол като понятие с ясно юридическо съдържа-
ние. КС посочва, че по този начин един биологичен мъж може да има 
„gender“/„genre“ на жена и обратно. 

С оглед на тези аргументи КС постановява, че Конвенцията на Съвета 
на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното 
насилие не съответства на Конституцията.

С Решение № 15 от 06.11.2018 г. по конституционно дело № 10/2018 г. 
Конституционният съд отказа да обяви за противоконституционна 
нормата на чл. 280, ал. 2, предложение трето от Гражданския процесуален 
кодекс (ГПК). Тя бе приета през 2017 г., заедно с доста други промени в 
Кодекса (Обн., ДВ, бр. 86/2017 г.) и съдържа ново основание за допус-
кане до касационно обжалване, а именно – при вероятна нищожност 
или недопустимост, както и при очевидна неправилност на въззивното 
решение – и то независимо от предпоставките по ал. 1 на същия член 
(съдържащи основанията за допускане преди измененията в ГПК). 
Конституционното дело беше образувано по искане на тричленен състав 
на Върховния касационен съд (ВКС), Гражданска колегия, който сезира 
КС за установяване на противоконституционност на разпоредбата на 
чл. 280, ал. 2, пр. 3 в частта: „...както и при очевидна неправилност“, 
с основен аргумент, че се въвежда „неясен и неизясним“ критерий за 
допускане на касационното обжалване. Въпросът провокира широка 
дискусия и противоположни мнения в правната общност, което намери 
отражение и в гласуването на решението, което е подписано с особено 
мнение от четирима съдии. 

Мнозинството от конституционните съдии счита, че нормата не 
противоречи на Конституцията, а напротив – чрез предоставянето 
на допълнителна възможност на касатора се разширява достъпът 
до касационен контрол, което е в съответствие с конституционно 
гарантираното право на защита във всички стадии на производството 
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и със закрепеното в Основния закон правомощие на съдебната 
власт да защитава правата и законните интереси на гражданите, 
юридическите лица и държавата. КС се мотивира и с аргумента, че 
за правната теория и съдебната практика основанието „неправил-
ност” на съдебното решение/определение има ясно и утвърдено 
съдържание“. В допълнение Съдът пояснява, че с определението 
„очевидна“ законодателят създава ново правно понятие, за което не 
е налице легална дефиниция, но това не означава автоматично, че е с 
неизяснимо съдържание. Съдиите подчертават, че „в чл. 281, т. 3 ГПК 
неправилността е определена изчерпателно чрез три основания за 
обжалване и отмяна, всяко от които също има бланкетен характер. 
Конкретното съдържание на всяко от тях е извлечено по тълкувателен 
път”. КС дори дава примери за други понятия, чието съдържание е 
изяснено от теорията и най-вече от съдебната практика (напр. „грижа-
та на добър стопанин“, „дълбоко разстройство на брака“ и др.). Самият 
КС пояснява понятието „очевидна неправилност“ като такова, в което 
законодателят е включил всички пороци на решението, обуславящи 
неговата неправилност. Неправилни са въззивните решения, когато са 
засегнати от порок, който може да бъде подведен под някое от трите 
основания за касационно обжалване, формулирани в чл. 281, т. 3 
ГПК – нарушение на материалния закон, съществено нарушение на 
съдопроизводствените правила или необоснованост. Същевременно 
очевидната неправилност е условие въззивното решение да се допусне 
до обжалване пред ВКС, без това да е обусловено от формулиране 
на правен въпрос според изискванията на някоя от хипотезите, 
предвидени в чл. 280, ал. 1 ГПК.

Четиримата съдии, гласували против решението, застъпват мнението, 
че критерият „очевидна неправилност“ е неясен и неизясним и води 
до заличаване на границата между двете фази на касационното 
производство. Според тях рaзпopeдбaтa нa чл. 280, aл. 2 ГΠK в 
ocпopeнaтa й чacт влизa в пpoтивopeчиe c пpинципа нa пpaвoвaтa 
дъpжaвa, който изисква  пpaвнa cигypнocт и пpeдвидимocт, както и c 
тoзи зa paвeнcтвo нa гpaждaнитe. 

Друго от важните решения, постановени в изследвания период, 
е Решение № 14 по к. д. № 12/2017 г. КС е сезиран от Висшия 
адвокатски съвет за обявяване на противоконституционност на редица 
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разпоредби на Наказателнопроцесуалния кодекс, свързани с правата 
на обвиняемия, подсъдимия и на другите участници в наказателното 
производство. С решението разпоредбите на чл. 247в, ал. 1, т. 3 в 
частта „в случаите на чл. 94, ал. 1” и чл. 351, ал. 2 от НПК са обявени за 
противоконституционни. Разпоредбата на чл. 247в урежда хипотезите, 
при които се отлага разпоредителното заседание. Частта от нея, която 
е обявена за противоконституционна, предвижда, че то се насрочва за 
нова дата, ако не се яви адвокат, но само в случаите на задължителна 
защита. Оспореният чл. 351, ал. 2 пък гласи, че с касационната жалба 
и протест не могат да се правят възражения за съществени нарушения 
на процесуалните правила в досъдебното производство.

Интересна е ситуацията, която се създаде, около няколко атакувани 
разпоредби, по отношение на които КС отклони искането. КС не можа да 
се произнесе дали чл. 50, чл. 81, ал. 3 (в частта „или в едномесечен срок 
от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване 
на досъдебното производство на основание, че престъплението 
се преследва по тъжба на пострадалия”) и чл. 63, ал. 2, т. 4 от НПК 
противоречат на КРБ, тъй като след сезирането му, те са променени 
от Народното събрание. Конституционните съдии постановяват, че „с 
изменението на разпоредбата се внася нов предмет на делото в тази 
част, какъвто не е поискан от вносителя” и произнасянето по него 
би означавало съдът да се самосезира. Съдия Румен Ненков обаче 
подписва решението с особено мнение и аргументира защо счита, че 
не всяко изменение на нормата автоматично води до отклоняване на 
искането за конституционен контрол. Според него в такива ситуации 
решението по допустимостта (първоначално или последващо) „ще за
виси от конкретната преценка на съда дали промяната е относима към 
предмета на конституционния спор, дали дава ново, различно реше
ние по поставения от вносителя на искането въпрос и в този смисъл, 
дали действително правният интерес от произнасянето по същество е 
отпаднал”. Опасенията на съдия Ненков се свеждат до това, че изводът, 
който самият КС прави, може да доведе до „блокиране на произнася
нето на Конституционния съд чрез внасяне на неотносими към кон
ституционния спор промени, дори и такива, които са несъществени и 
само „козметични”. Съображенията, изложени в особеното мнение, са 
важни и в по-голямата си част могат да бъдат споделени, въпреки че 
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би било крайно Народното събрание да се подозира в способност за 
такова стратегическо поведение и подобни примери едва ли биха били 
толкова чести.

Друг пример за отменени след сезирането на КС разпоредби е Законът 
за частната охранителна дейност. С Определение № 2 от 08.11.2018 г. 
се отклоняват исканията на главния прокурор на Република България и 
на президента на Република България и се прекратява производството 
по к. д. № 5/2018 г. Това е и единственото определение, приключващо 
делото, което КС е постановил през изследвания период. Оспорените по 
делото разпоредби от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) 
са свързани с уредбата на охраната на „урбанизирани територии“. Със 
Закона за изменение и допълнение на Закона за правната помощ 
(ЗИДЗПП) (Обн., ДВ бр. 92/2018г.) Народното събрание промени ЗЧОД, 
като отмени оспорените пред Конституционния съд правни норми. По-
ради тази причина конституционното дело е лишено от предмет, както 
и от правен интерес от разглеждането му по същество, поради което КС 
прекрати производството по него.

На 27.07.2018 г. е постановено и Решение № 12 по к. д. № 1/2018 г. 
Делото е образувано по искане на петчленен състав на Върховния 
административен съд за установяване на противоконституционност на 
разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт, според 
която: „В 9месечен срок от приключване на предходната конкурсна 
процедура с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет 
(ВСС) и при наличие на освободена длъжност в орган на съдебната 
власт, съответната колегия на ВСС приема решение за назначаване 
на следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или за 
преместване, получил крайна оценка в конкурсната процедура, не по
ниска от много добър „5,00”. КС отхвърля искането, като подчертава, че 
това законодателно разрешение се вписва напълно във философията 
на закона и създава гаранции институтът на командироването да не 
се използва за заобикаляне на конкурсното начало. Нещо повече – 
създава се възможност за своевременно запълване на овакантени в 
рамките на един точно фиксиран, непродължителен срок длъжности в 
конкретен орган на съдебната власт.

По постановените в рамките на изследвания период решения има 19 
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особени мнения и становища (табл. 7). 

Средната продължителност на разглеждане на делата, по които е 
постановено решение през периода юли – декември 2018 г., е 205 
дни, като тя е близка до тази през предходното шестмесечие – 190 дни 
(табл. 7). Цели 315 дни отнема разглеждането на к.д. № 12/2017 г., 
а най-бързо КС се е произнесъл по к. д. № 8/2018 г. – за 105 дни.  
На годишна база тази продължителност е значително по-кратка в 
сравнение с 2017 г. (278 дни), но нахвърля средните стойности за 
всички изследвани досега периоди, а именно разглеждането на делата 
от образуването им до постановяването на решение да отнема около 
160 дни, т.е. малко над 5 месеца.

Що се отнася до субектите, които са направили исканията, по които КС 
се е произнесъл с финален акт през разглеждания период (7 решения 
и 1 определение за прекратяване на производството), най-активни 
са върховните съдилища (табл. 8). Те са отправили 3 от исканията, по 
които има произнасяне на КС с финален акт, като всичките им искания 
са отхвърлени. Народните представители са отправили 2 искания, 
едното от които е уважено, а другото е отхвърлено. Главният прокурор, 
президентът, омбудсманът и Висшият адвокатски съвет са отправили 
по 1 искане.
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ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН

Година Министерски 
съвет

Народни 
представители Президент Главен прокурор Омбудсман ВКС/ВАС ВАдв.С

Об
що ОИ О У Об
що ОИ О У Об
що ОИ О У Об
що ОИ О У Об
що ОИ О У Об
що ОИ О У Об
що ОИ О У

юли - 
декември 

2018
2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1

 януари 
- юни 
2018

0 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

2018 0 5 3 2 2 2 1 1 2 2 5 4 1 2 1 1

2017 0 3 1 1 1 0 1 1 3 1 1 1 3 0 2 1 0

2016 0 2 1 1 3 1 2 3 1 2 1 1 4 1 2 1 0

2015 0 2 2 0 2 2 0 3 2 1 0

2014 0 6 3 3 3 1 2 0 1 1 4 3 1 0

2013 0 9 1 6 2 1 1 0 5 1 2 2 1 1 0

2012 0 8 1 7 0 0 3 2 1 1 1 0

2011 0 9 3 6 0 1 1 1 1 2 1 1 0

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

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

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

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

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

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

Общо 1 1 72 7 32 33 13 4 2 7 18 4 3 11 26 7 10 9 29 5 17 7 2 1 1

Таблица 8

Източник: www.constcourt.com
*ОИ – отклонено искане; О – отхвърлено искане; У – уважено искане

http://www.constcourt.com


66

2. Вето на президента

За разлика от периода януари – юни 2018 г., когато президентът е на-
ложил вето два пъти, през настоящия период той е значително по-акти-
вен и 5 пъти е упражнил това свое правомощие. За сравнение през ця-
лата 2017 г. президентът е върнал за ново обсъждане толкова закони, 
колкото само през изследванoто шестмесечие, а през 2015 и 2016 г. 
държавният глава е наложил вето само по веднъж (фиг. 7).

Фигура 7

Източник: Сиела, www.president.bg

ВЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА (2002 - 2018 Г.)
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0

5

3 3

2 2

3

1 1

4

3

7

3

6

1

2016 2017 2018

5

7

С Указ № 197 от 20.07.2018 г. държавният глава връща за ново 
обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение 
на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗИДЗПСК), 
приет от 44-то Народно събрание на 18 юли 2018 г. ЗИДЗПСК въведе 
нови правила за продажбата на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто 
държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове 
или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на 
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сто държавно участие в капитала. Предвиди се тази продажба да се 
извършва чрез електронна платформа за продажба на имоти, като 
всички останали детайли следва да бъдат уредени от Министерския 
съвет в наредба, приета в срок до 1 година от обнародването на закона.

Полемика предизвика друга част от Закона, която именно бе върната 
от президента за ново обсъждане. Президентът упражни правомощието 
си с аргумент, че със закона се създават правила, които не са в защита 
на обществения интерес. Спорните разпоредби са § 3 и § 4, които 
касаят следното:

С § 3 срокът, за който купувачите по приватизационни договори трябва 
да изпълняват специфични задължения, се ограничава до 5 години. 
Според президента продължителността на периода, за който следва да 
се вменят тези задължения по всеки приватизационен договор, трябва 
да се определя според обекта на приватизацията и осъществяваната 
дейност. Аргументът в подкрепа на това твърдение е, че създаването на 
формално законово ограничение води до преимущество на купувачите 
за сметка на обществения интерес. 

От друга страна, по силата на § 4 новото правило ще важи и за вече 
сключени приватизационни договори, „по които към датата на влизане 
в сила на този закон няма непогасени плащания за неустойки за неиз-
пълнени през първите 5 години следприватизационни задължения”. С 
това изискване законодателят облагодетелства неизправни купувачи, 
които имат непогасени плащания за неустойки за период след първите 
5 години от действието на съответния договор. Президентът обръща 
внимание, че няма оценка как новата уредба ще се отрази на сред-
ствата от неустойки, които трябва да постъпват в държавната пенси-
онна система и в общинските бюджети, и стига до заключението, че 
цитираните текстове излизат извън границите, очертани от целите на 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и от принци-
па за правната сигурност, изискващ стабилност на правните сделки и 
предвидимост на правните последици от различните юридически фак-
ти. Народното събрание се съобрази с ветото на държавния глава и не 
прие повторно закона в тези му части. 

Вторият указ, издаден в изследвания период, е Указ № 201 от 
31.07.2018 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на 
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Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния 
кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 25.07.2018 г. Въ-
преки че подкрепя необходимостта от усъвършенстване на 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в няколко насоки, в т.ч. 
предприетите стъпки по отношение на въвеждането на електронното 
управление и електронното правосъдие, на административния 
договор, на защитата срещу неоснователни действия и бездействия на 
администрацията, президентът връща за ново обсъждане в Народното 
събрание 16 разпоредби. Общото в мотивите на държавния глава 
е позоваването на основни права на гражданите и принципи на 
административното правосъдие, които според него са нарушени.

Президентът налага вето върху изменените правила относно родовата 
и местната подсъдност. Според него липсва ясна диференциация кои 
актове на органите на изпълнителната власт ще бъдат разгледани пред 
Върховния административен съд (ВАС) като първа инстанция, което води 
до правна несигурност и би създало множество спорове за подсъдност. 
Що се отнася до местната подсъдност, според президента въвеждането 
на постоянния адрес на физическото лице жалбоподател като критерий 
за определянето й, не дава достатъчно гаранции за по-лесен, по-бърз 
и по-евтин достъп до правосъдие. Напротив, не се отчита хипотезата 
на физически лица с настоящ адрес, различен от постоянния, както и 
разходите, които държавните органи ще трябва да извършват за коман-
дироване на служители при евентуално едновременно разглеждане на 
дела в различни административни съдилища. 

На следващо място, президентът счита, че възможността за разглеждане 
на дела в закрити съдебни заседания в касационното производство 
противоречи на принципа на публичност на съдебните заседания, 
прокламиран в чл. 121, ал. 3 от Конституцията5, както и на правото на 
получаване и разпространяване на информация. Той също изразява 
явно несъгласие с промените, свързани с таксите в административното 
производство. На първо място, те се определят със самия закон, а не 
в отделна тарифа, което лишава гражданите от правото да ги оспорват. 
Според президента увеличаването на простите такси е драстично и 

5 Чл. 121. (3) Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.
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ограничава възможностите за защита на правните субекти. От друга 
страна, въвеждането на пропорционални такси е върнато с мотива, че 
противоречи на принципите на административното правосъдие, което 
е призвано да предоставя защита при нарушаване на законността при 
упражняване на държавното управление, без материалният интерес да 
бъде водещ.

С указа се излагат аргументи и против ограничаването на правото на 
защита само до една съдебна инстанция по определени видове дела 
(при спорове за принудително отчуждаване на частни имоти за нуждите 
на проучването и добива на подземни богатства; при оспорване на отказ 
за предоставяне на правна помощ от Националното бюро за правна 
помощ; при дела, свързани с достъп до обществена информация). 
Според президента премахването на касационната инстанция в 
съдебните производства по административни дела е в противоречие с 
чл. 56 и чл. 122, ал. 1 от Конституцията6, като същевременно ограни-
чава и защитата на обществения интерес, който държавните органи би 
трябвало да отстояват. 

Ветото на президента е отхвърлено, като законът е повторно приет 
на 13.09.2018 г. Както бе посочено по-горе, по отношение на част 
от промените в АПК предстои произнасяне на Конституционния съд, 
тъй като Съдът допусна до разглеждане по същество исканията на  
омбудсмана и на група народни представители и ги присъедини за 
съвместно разглеждане и решаване към к. д. № 12/2018, образувано 
по искане на президента за установяване на противоконституционност 
на разпоредби от ЗИДАПК (Обн., ДВ, бр. 77/2019 г.). 

Президентът упражни правото на вето за пореден път с Указ № 230 
от 17.10.2018 г. С него той върна за ново обсъждане в Народното съ-
брание Закона за изменение на Закона за държавната собственост, 
приет на 10.10.2018 г. В мотивите си държавният глава сочи, че с 
приетия закон се създава възможност за скрита приватизация на дру-
жества от т.нар. забранителен списък по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол (ЗПЗК). Той аргументира наложеното 

6 Чл. 56. Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни 
интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник.
Чл. 122. (1) Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса.
(2) Редът за упражняване правото на защита се определя със закон.
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вето с наличието в Закона на текстове, които не са в защита на 
обществения интерес, който изисква разпореждането с държавно 
или общинско имущество да се подчинява на ясни правила, които 
да го охраняват във всички случаи, още повече, когато става дума 
за нормативната уредба в областта на приватизацията на такова 
имущество. Спорните текстове касаят следното:

С § 1, т. 2 от ЗИЗДС се отменя ал. 3 в чл. 43 от ЗДС и по този начин 
се премахва забраната за извършване на апорт на имоти и вещи 
– собственост на търговски дружества, включени в забранителния 
списък. Във връзка с тази промяна с § 4 се предвижда допълнение 
в ЗПСК, като се създава възможност за апортиране на имоти и 
вещи, които не са обособени части от дружества от забранителния 
списък, в търговски дружества с държавно или общинско участие. 
Според президента „когато апортът се прави в дружество, което не е 
в забранителния списък, няма пречка впоследствие това дружество 
да бъде приватизирано заедно с апортираните имоти и вещи на 
дружеството от забранителния списък”, като по този начин се създава 
законова възможност за скрита безвъзмездна приватизация на друже-
ства от забранителния списък чрез апортиране на техни имоти и вещи. 
На следващо място държавният глава посочва, че създаденото изис-
кване за решение от Министерския съвет (МС) само при апорт на нео-
бособени части на имоти и вещи на дружества от забранителния списък 
създава възможност другите видове апорт (на обособени части, право 
на ползване, право на строеж, патент, право на вземания например) 
да бъдат извършвани и без разрешение на МС. Парламентът преодоля 
ветото на 24.10.2018 г.

Държавният глава упражни правото на вето за четвърти път през 
изследвания период с Указ № 259 от 13.11.2018 г. С него той връща 
за ново обсъждане в Народното събрание текстове от Закона за 
изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 
облагане (ЗИДЗКПО), приет на 07.11.2018 г. В мотивите към указа пре-
зидентът изразява несъгласие с разпоредби от ЗИДЗКПО, с които са 
направени промени и в няколко други нормативни акта. 

Tой оспорва новата уредба на данъка върху превозните средства, съг-
ласно която с въвеждането на екологичен компонент се отменят същест-
вуващи досега данъчни облекчения. Отбелязва се, че по този начин се 
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накърнява принципът на социална справедливост на данъците, закре-
пен в чл. 60, ал. 1 от Конституцията, и не провежда последователно 
принципа „замърсителят плаща”. Излагат се доводи, че новата уредба 
на данъка върху превозните средства няма да постигне целения от 
законодателя екологичен ефект, а ще породи неблагоприятни социални 
последици.

Президентът оспорва § 39, т. 23, б. “а” и б. “б” от ЗИДЗКПО, с които 
се удължава срокът от 2 на 4 години, в който общините следва да 
подготвят прилагането на приетата през 2017 г. реформа на таксата за 
битови отпадъци. В мотивите се твърди, че е несправедливо сроковете 
за гражданите и бизнеса да са задължителни, независимо от тяхната 
готовност, а сроковете за държавата немотивирано да се отлагат. 
Реформа в таксата за битови отпадъци предвижда, че начисляването 
на таксата за битови отпадъци вече няма да става на база на данъчната 
оценка на имота, което е отложено до 2022 г.

Президентът приема също така, че въвеждането на по-високи данъчни 
ставки за жилищните имоти в населените имоти или селищни образува-
ния от Списъка на курортите в Република България не кореспондира с 
чл. 60, ал. 1 от Конституцията и с изискването за ясно разграничаване 
между имуществени и подоходни данъци. 

Държавният глава не е съгласен и с § 50, т. 3, б. “а” от ЗИДЗКПО, с който 
в Закона за митниците се създават нови ал. 4 и 5 в чл. 9. Президентът 
изразява несъгласие с цялостния подход и начина на приемане на 
промените – като предложение, направено между първо и второ четене 
и то в закон, който няма връзка с устройството на митниците. В мотивите 
на ветото се аргументира, че третирането на предвиденото в закона 
преобразуване на митниците като закриване заобикаля правилата 
на Закона за държавния служител и Кодекса на труда за запазване 
на правоотношенията на служителите при преобразуване. Освен 
това, измененията предвиждат, че правоотношенията с директорите 
на териториални дирекции, с главните директори на главни дирекции 
и с директори на дирекции в специализираната администрация в 
Централното митническо управление могат да се прекратяват без 
предизвестие по преценка на директора на Агенция “Митници”, 
съгласувано с министъра на финансите. В мотивите си президентът 
аргументира, че прекратяването на тези служебни правоотношения ще 
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става по целесъобразност, която няма да подлежи на съдебен контрол, 
като по този начин се нарушава чл. 116, ал. 1 от Конституцията.7 Според 
президента по този начин ще се наруши и правото им на защита, 
регламентирано в чл. 56 от Конституцията, което е неотменимо съгласно 
чл. 57, ал. 1.8 И това вето на държавния глава е отхвърлено от Народното 
събрание на 22.11.2018 г. (ДВ, бр. 98/2018).

Президентът упражни за последен път в рамките на изследвания период 
правото си на вето с Указ № 309 от 18.11.2018 г. С него той върна за ново 
обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за изменение 
и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИДНК), приет от 44-то Народно 
събрание на 13.12.2018 г. В мотивите към указа президентът изразява 
несъгласие с част от разпоредбите от ЗИДНК, чрез които се правят 
изменения и допълнения в НПК. С тези промени се допуска в случай на 
задържане уведомяването за него да може да се отложи за срок до 48 часа, 
"когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването 
на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата 
неприкосновеност на лице или когато е наложително предприемане на 
действия от разследващите органи, чието възпрепятстване би затруднило 
сериозно наказателното производство". Предвижда се също така, че с ог-
лед защитата на задържан непълнолетен уведомяването може да се отложи 
за срок до 24 часа. В мотивите за връщане на закона за ново обсъждане 
президентът приветства усилията и мерките в борбата срещу тероризма, 
организираната престъпност и други форми на усложнена престъпна 
дейност, но изразява несъгласие с подхода на законодателя, който не 
очертава кръга на лицата и на конкретните престъпления, за които може да 
се отлага уведомяването. Според държавния глава хипотезите на отлагане 
на уведомяването са неясни, налице са общи и непрецизни понятия, чрез 
което се допуска органите на досъдебното производство да нарушават права, 
закрепени в международни и европейски актове, и утвърдени в практиката 
на Европейския съд по правата на човека принципи. В мотивите също така 
се отбелязва, че некоректността на въведените понятия е в противоречие 
с принципа за недопускане на ограничения на правата на обвиняемия, 
надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието. 

7 Чл. 116. (1) Държавните служители са изпълнители на волята и интересите на нацията. При изпълнение 
8 Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими.
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По-важни изводи и препоръки:
1. През изследвания период искания за сезиране на КС са отправили почти всич-
ки органи, които притежават такова правомощие с изключение на Министерския 
съвет. През декември 2015 г. Висшият адвокатски съвет бе присъединен към ор-
ганите, имащи право да сезират Конституционния съд. Заслужава да бъде отчетен 
положително фактът, че през 2018 г. той за първи път упражни това свое правомо-
щие, отправяйки  първите си 2 искания до КС.

2. През 2018 г. се отчита най-големият брой на постановените от Конституцион-
ния съд решения от началото на изследването. Това несъмнено е функция и на 
по-големия брой сезирания на КС, което потвърждава извода за по-големия му 
потенциал и възможностите му да развие своя капацитет.

3. От данните през последните изследвани периоди може да бъде направен из-
вод, че причина за немалка част от отклонените искания е изменението на зако-
на след образуване на конституционното дело. Това означава, че ангажирането 
на КС с определен конституционен спор действа мотивиращо на законодателя 
дори когато други правни способи за въздействие върху законодателната дейност 
(например ветото) не са постигнали ефект.
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IV. Подзаконови нормативни 
актове и контрол върху тях

През втората половина на 2018 г. са приети/издадени общо 
467 подзаконови нормативни акта (ПНА), което е със 113 
акта повече спрямо предходния 6-месечен период, когато са 

постановени 354 акта. По-големият брой ПНА е характерен за втората 
половина на календарната година, а настоящият период отчита малко 
над регистрираните до момента средни стойности от близо 400 акта 
на 6 месеца. За цялата 2018 г. подзаконовите нормативни актове са 
821. След 2014 и 2011 г., когато са приети/издадени съответно 885 и 
846 акта, това е най-големият брой подзаконови актове от началото 
на изследването (табл. 9). Поради тази причина регистрираното през 
2017 г. намаление на интензитета на нормотворческата активност на 
органите на изпълнителната власт се оказва по-скоро инцидентно. 



75

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
юли – 

декември 
2018 г.

МС МВР МФ
МРР/ 
МРРБ

МТСП МО МВнР МП МОН МЗ МК МОСВ
МЗХ/
МЗХГ

МТИТС МИ МЕ МТ ММС МИП Други Общо

юли 47 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 1 4 4 0 0 0 0 0 7 72

август 51 5 2 0 1 8 0 2 6 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 7 92

септември 32 3 5 3 3 1 0 0 9 5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4 69

октомври 20 2 0 0 0 3 0 3 6 1 2 2 6 3 0 1 0 0 0 10 59

ноември 38 3 1 2 0 2 0 0 6 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 9 71

декември 88 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 104

юли - 
декември 

2018 г.
276 17 12 5 4 14 0 6 30 19 4 5 19 11 1 2 0 0 0 42 467

януари - 
юни  

2018 г.
152 26 4 7 4 17 0 7 12 25 2 8 22 30 3 1 0 1 0 33 354

2018 428 43 16 12 8 31 0 13 42 44 6 13 41 41 4 3 0 1 0 75 821

2017 332 46 20 16 9 18 1 8 27 22 4 8 36 23 4 0 0 2 0 62 638

2016 400 26 25 27 5 28 4 7 22 40 18 7 51 31 8 9 5 2 * 54 769

2015 381 69 22 25 11 23 6 10 24 34 9 8 80 35 17 2 * 39 795

2014 477 54 25 20 8 21 1 10 18 53 12 9 57 40 9 0 10 57 885

2013 301 32 19 13 12 21 5 6 21 34 5 17 67 28 19 3 8 66 677

2012 347 31 29 22 12 21 2 6 86 37 17 16 87 35 11 3 0 53 815

2011 394 40 20 14 9 43 0 6 20 75 12 18 91 32 7 4 0 61 846

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

Таблица 9

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 нормот
ворческата дейност на министъра по управление на средствата от ЕС. 
* Подзаконовите актове, издадени от министъра на икономиката, министъра на енергетиката и министъра на туризма са включени 
в една и съща колона, тъй като до 7 ноември 2014 г. управлението на тези системи се осъществява от един министър.
 *Общият брой на подзаконовите актове, отразен в таблицата, е поголям, тъй като има подзаконови актове, които са издадени съв
местно от двама или повече министри. В таблицата не са отразени ПНА, които само отменят други ПНА, както и поправките в ПНА.
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По-високата нормотворческа активност през разглеждания период 
е принос основно на Министерския съвет, който е приел 276 акта 
при 152 през предходното шестмесечие, както и на министъра на 
образованието и науката, който е издал 30 акта през настоящия пе-
риод в сравнение със само 12 през предходното шестмесечие. По-
голям брой актове е издал и министърът на финансите (12 спрямо 4 
през предходния период). За другите органи на изпълнителната власт 
с нормотворческа компетентност броят на издадените подзаконови 
нормативни актове е съпоставим с този през предходния период. 
Намаляване в интензивността на нормотворческа активност се 
наблюдава най-вече при министъра на труда и социалната политика, 
който е издал 11 ПНА, или с 19 по-малко от издадените от него през 
предходния период, както и при министъра на вътрешните работи, кой-
то е издал 17 ПНА, или с 9 по-малко от тези през първото шестмесечие 
на 2018 г.

Не се забелязва закономерност в разпределянето на броя приети/
издадени ПНА по месеци в рамките на изследвания период (табл. 9). 
През месеците август и декември са издадени/приети значително 
повече подзаконови нормативни актове, а най-малко ПНА са приети/
издадени през месец октомври (59 акта). Средно за изследвания 
период са издавани по около 78 акта месечно.

Данните за разпределението на приетите/издадени през периода 
подзаконови актове в категориите изменителни и нови (табл. 10) 
показват, че от общо 444 акта, приети през втората половина на 
2018 г., 224 или около 50% са нови актове, т.е. актове, уреждащи за 
първи път дадена материя (незаместващи съществуващ акт). По този 
показател се наблюдава съществено увеличение спрямо предходния 
период, когато 27% от новите подзаконови актове са такива, които 
създават правна регламентация, несъществувала до този момент. 
Данните обаче са съпоставими със същия период на 2017 г., когато 
43% от новите подзаконови актове създават уредба за първи път. 
Останалите 220 акта, приети през изследвания период, са изменителни 
– актове, променящи съществуваща до момента уредба (изменящи 
или заместващи съществуващ акт в зависимост от броя и естеството 
на измененията). 



77

Източник: Държавен вестник
* Общият брой на подзаконовите нормативни актове в таблица 10 се различава от броя им по таблица 9, тъй като тук те са отчетени 
без значение дали са издадени от един орган, или при съвместна компетентност на няколко органа.

През анализирания шестмесечен период броят на жалбите, подадени 
срещу ПНА, е почти идентичен с този през предходната половин година 
– 24 (при 26 през януари – юни 2018 г. (табл. 11). В броя на отменените 
или обявени за нищожни от Върховния административен съд актове 
обаче се наблюдава намаление – 5 акта, в сравнение с януари – юни 
2018 г., когато са отменени 11 акта. От всички незаконосъобразни 
ПНА 1 е на Министерския съвет, 3 на министри (2 от тях са издадени от 
министъра на здравеопазването и 1 – от министъра на земеделието, 
храните и горите) и 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране.

ППРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2018 Г.)

Общо* юли август септември октомври ноември декември
Изменителни 

(изменящи 
съществуваща 

уредба)

С акт за 
изм. и доп. 187 37 41 29 29 26 25

С нов акт 33 5 5 9 6 6 2

Нови 
(създаващи 
за първи път 

уредба)

С нов акт 224 28 41 28 21 36 70

Таблица 10
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За изследвания период незаконосъобразните ПНА се разпределят по 
предмет на регулиране по следния начин (фиг. 8): 

в областта на здравеопазването – във връзка с утвърждаването на 
медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“ и медицински стан-
дарт „Обща и клинична патология” – общо 2 акта;

в областта на енергетиката – във връзка с таксите, които се събират от 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за 
енергетиката, и липсата на компетентност и допуснатите нарушения на 
административнопроизводствените правила при приемането на отдел-
ни разпоредби от Правилата за измерване на количеството електриче-
ска енергия (ПИКЕЕ) – общо 2 акта;

в областта на земеделието, животновъдството и ветеринарномедицин-
ската дейност – във връзка с условията и реда за прилагане на схемите 
за директни плащания – 1 акт.

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (НА) ПО ОРГАН НА ИЗДАВАНЕ 

Година Общо НА на МС НА на 
министри

НА на други 
органи

Жалби срещу 
подзаконови НА

юли - декември 2018 г. 5 1 3 1 24
януари - юни 2018 г. 11 3 7 1 26

2018 16 4 10 2 50
2017 31 9 18 4 35
2016 23 5 13 5 57
2015 17 4 12 1 40
2014 15 3 10 2 53
2013 9 2 6 1 46
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 5 2 2 *
2007 3 0 2 1 *
Общо 154 40 87 27 452

Таблица 11

Източник: Държавен вестник
* Липсват данни. 
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Трудово право и обществено осигуряване

4
5

Земеделие, животновъдство, 
ветеринарномедицинска дейност

24
48Здравеопазване

1

Източник: Държавен вестник

Фигура 8

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО МАТЕРИЯ  
(2007 -   ДЕКЕМВРИ 2018 Г.)

Образование

Енергетика

16

Социална политика

6
6

Териториално устройство, етажна собственост

16

Правосъдие и вътрешни работи 

1

Транспорт

Туризъм

По-важни изводи и препоръки:
1. През анализирания шестмесечен период (юли – декември 2018 г.) се наблюдава 
обичайната за втората половина на календарната година висока интензивност на нор-
мотворческата дейност на органите на изпълнителната власт. Предпоставките за пръс-
натата подзаконова уредба са заложени от законодателството. Както беше отбелязано в 
първата част на изследването, всеки закон у нас предвижда средно около 14 основания 
за издаване подзаконови нормативни актове, а на всяко шестмесечие броят им се уве-
личава средно с 61-62 нови основания. Екипът на Юридически барометър неведнъж 
е изтъквал, че това често се дължи на склонността на законодателя без основание да 
оставя широк кръг обществени отношения, поддаващи се на трайна уредба, да бъдат 
уреждани на подзаконово ниво, което на свой ред води до силно раздробяване на нор-
мативната материя. Поради това, за съжаление, отчетеното намаление на общия брой 
подзаконови нормативни актове през 2017 г. се оказа инцидентно. 

2. По отношение на оспорените пред Върховния административен съд подзаконови 
нормативни актове прави впечатление осезаемото намаление в броя на отменените от 
ВАС незаконосъобразни актове в сравнение както с предходното шестмесечие, така и 
със средните стойности на показателя през предходните години. Министърът на здраве-
опазването отново е органът с най-много издадени незаконосъобразни актове. Въпреки 
това е налице промяна в броя на незаконосъобразните актове в областта на здраве-
опазването (като абсолютна стойност), която може да бъде отчетена като положителна, 
още повече, ако се запази като тенденция. 
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V. Тълкувателни актове 
на върховните съдилища

През периода юли – декември 2018 г. върховните съдилища са 
постановили общо 8 тълкувателни акта, с 1 по-малко в сравнение 
с периода януари – юни 2018 г. (табл. 12). Седем от решенията 

са постановени от Върховния касационен съд (ВКС), а 1 – от Върховния 
административен съд (ВАС). 

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА

 20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

януари 
- юни 

2018 г.

юли - 
декември 

2018 г.

ВКС 6 4 2 0 8 10 7 21 19 19 14 11 13 16 9* 7

ВАС 0 1 6 7 4 7 5 2 3 3 4 4 6 2 1* 1

Общо 6 5 8 7 12 17 12 23 22 22 18 15 19 17** 9** 8

Таблица 12

Източник: Сиела 
* Съвместното тълкувателно постановление е отчетено с единица в данните за всяко от върховните съдилища.
** В общия брой на постановените актове съвместното тълкувателно постановление е отчетено с единица. 

За цялата 2018 г. броят на тълкувателните актове възлиза на 17, което 
е с 2 акта по-малко в сравнение с 2017 г. и с 2 повече в сравнение с  
2016 г.
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И през настоящия анализиран период най-активен сред органите, 
оправомощени да отправят искания за постановяване на тълкувателни 
решения, е председателят на ВКС, който е инициирал 5 от всички 
тълкувателни дела. Две предложения е направил омбудсманът, а 
по едно съответно главният прокурор9 и председателят на Висшия 
адвокатски съвет (табл. 13).

9 Тъй като ТР № 1 от 17.09.2018 г. по т.д. № 4 от 2016 г., ОСС на ВАС, I и II колегия е постановено въз основа на 
искане както на главния прокурор, така и на омбудсмана, в таблицата то е отразено с по ½ в графата на всеки 
от двата органа.

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

Фигура 9

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА
(2005 -  2018Г.)
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Въпросите, на които е даден отговор с постановените тълкувателни 
решения, се отличават с разнообразност и са свързани с приложението 
на разпоредби от следните нормативни актове:

 Закона за особените залози (ЗОЗ) – относно въпросите: 1) допус-
тимо ли е насочване на изпълнението върху движима вещ, предмет 
на особен залог, срещу трето лице, придобило вещта след вписването 
на договора за особен залог, и има ли то положението на залогода-
тел по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗОЗ (редакция до ЗИДЗОЗ, Обн., ДВ, 
бр. 105/2016 г., в сила от 30.12.2016 г.), ако разпореждането с вещта 
не е вписано по неговата партида; 2) оригинерен или деривативен 
способ на придобиване на собственост върху имота е продажбата на 
недвижим имот като част от заложено по реда на ЗОЗ (редакция до 
ЗИДЗОЗ, Обн., ДВ. бр. 105/2016 г., в сила от 30.12.2016 г.), търговско 
предприятие и съответно дали с извършване на проданта по реда на 
ЗОЗ се погасяват наложени възбрани и/или вписани ипотеки върху 
имота; и 3) след извършване на публична продан на недвижим имот, 

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН

20
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06
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07
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08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

януари 
- юни 

2018 г.

юли - 
декември 

2018 г.
Председател 

на ВКС 5 4 0 0 3 5 5 19 19 13 9 8 9.5 12,5 6,5 5

Председател 
на ВАС 0 1 5 4 3 2 2 1 0 0 1 2 3 0,5 0,5 0

Главен прокурор 0 0 1.5 3 4 5 4 1 2 3 5 3 4 3 2 0.5

Министър на 
правосъдието 1 0 1.5 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Председател на 
ВАдв.С 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1

Омбудсман 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 2 0 2.5 2 0 1.5

Таблица 13

Източник: Сиела, www.vks.bg, www.sac.government.bg
* В броя на броя на предложенията от председателя на ВКС се включват и тълкувателните актове, за които предложението е напра
вено от заместникпредседателите и ръководители на колегиите на ВКС

http://www.vks.bg
http://www.sac.government.bg
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подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди 
началото на публичната продан;

 Гражданския процесуален кодекс (ГПК) – по въпросите кои са 
определенията, с които се дава разрешение по същество на други 
производства по смисъла на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК, и кои от тях подле-
жат на отмяна по реда на Глава Двадесет и четвърта ГПК;

 Закона за устройство на територията (ЗУТ) – във връзка с това 1) 
какъв е правният характер на срока по чл. 216, ал. 7 от ЗУТ (преклузивен 
или инструктивен), в който началникът на регионалната дирекция за 
национален строителен контрол (РДНСК) или упълномощено длъжностно 
лице следва да се произнесе по постъпилите жалба или протест, заедно 
с административната преписка по издаване на обжалвания акт; и 2) 
какви са правните последици при непроизнасяне в срок от началника 
на РДНСК или упълномощено от него длъжностно лице по жалби или 
протест, подадени на основание чл. 216 от ЗУТ;

 Семейния кодекс (СК) – относно това допустимо ли е, след като 
в одобреното от бракоразводния съд споразумение съпрузите са 
се съгласили, че придобитият по време на брака им имот остава 
съсобствен между тях, в последващ исков процес да се установява по-
голям дял на единия съпруг на основание частична трансформация на 
негово лично имущество по смисъла на чл. 21, ал. 2 СК 1985 г. (отм.), 
респективно чл. 23, ал. 2 СК от 2009 г.;

 Търговския закон (ТЗ) – по въпросите 1) какъв е процесуалният ред, 
по който се развива производството по молба по чл. 625 ТЗ, депозирана 
от кредитор, при подготовката и за разглеждане в открито съдебно 
заседание – приложимост на чл. 131 - 133 ГПК по отношение на реда 
по чл. 629, ал. 2 и ал. 4 ТЗ; 2) какви са критериите по прилагането на 
чл. 673, ал. 3 ТЗ спрямо кредиторите със спорни (приети и неприети) 
вземания, по отношение на които е предявен иск по чл. 694, ал. 1 ТЗ 
– простира ли се по отношение на тях изискването за представяне на 
убедителни писмени доказателства, както по отношение на кредиторите 
по чл. 637, ал. 3 ТЗ, или е достатъчен фактът на предявяването на иска, 
за да се премине към преценка дали да бъдат допуснати до участие 
в събранието на кредиторите; 3) допустимо ли е провеждането на 
събрание на кредиторите за избор на нов синдик преди одобряване 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137510395&dbId=9&refId=34143770
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137510395&dbId=9&refId=34143771
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137589705&dbId=9&refId=35455985
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на списъка по реда на чл. 692 ТЗ и ако е допустимо, кои кредитори са 
легитимирани да гласуват в него; 4) допустими ли са доказателства, 
различни от писмените, в производството по чл. 692, ал. 3 ТЗ; 5) 
допустимо ли е списъкът по чл. 668, ал. 1, т. 1 ТЗ да бъде съставян и по 
други критерии, освен посочените в закона, и ако са налице обективни 
пречки за съставяне на списък по търговските книги на длъжника, как 
се отразява това на свикването на първо събрание на кредиторите; 6) 
подлежи ли на обжалване определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ; 7) от кой 
момент тече срокът по чл. 698, ал. 1 ТЗ за предлагане на оздравителен 
план: от момента на обявяване в търговския регистър на определението 
на съда за одобряване на списъка на приетите вземания, предявени 
в срока по чл. 685 ТЗ или след обявяване в търговския регистър 
на определението на съда за одобряване на списъка на приетите 
вземания, предявени в допълнителния срок по чл. 688, ал. 1 ТЗ; 8) 
подлежи ли на обжалване определението по чл. 674 ТЗ, с което съдът по 
несъстоятелността отказва свикване на събрание на кредиторите; 9) 
могат ли получените суми от продажбата на имущество, върху което е 
учредена ипотека или залог, да служат за покриване на предплатените 
от кредиторите разноски по чл. 629б ТЗ или на разноските по чл. 
722, ал. 1, т. 3 ТЗ (и в частност възнаграждения на синдика), когато 
получената сума от продажбата на имуществото не е достатъчна за 
пълното удовлетворяване на обезпечения кредитор с привилегия 
по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ; и 10) чия собственост стават недвижимите 
имоти и движимите вещи, останали непродадени в производството по 
несъстоятелност след прекратяване на производството и заличаване 
на длъжника от търговския регистър.

 Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито 
имущество (отм.) (ЗОПДНПИ) – относно това съставлява ли абсолютна 
процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване 
правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в 
полза на държавата прекратяването на наказателното производство 
за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ 
(отм.), извън случаите по чл. 22, ал. 2 ЗОПДНПИ (отм.); 

 Закон за отговорността на държавата и общината за вреди 
(ЗОДОВ) – по отношение на въпросите 1) може ли при предявен 
иск с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ за присъждане на 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137615299&dbId=9&refId=35923909
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обезщетение за имуществени вреди, които се състоят в заплащане 
на адвокатски хонорар, да се намали поради прекомерност 
адвокатското възнаграждение в наказателния процес и 2) може ли 
съдът в производството по иск с правно основание чл. 2, ал. 1 ЗОДОВ 
по възражение на насрещната страна да намали обезщетението 
за имуществени вреди, съставляващо разходи за адвокатско 
възнаграждение в наказателното производство.

С последния постановен в периода тълкувателен акт10 се отклонява 
предложението на председателя на Висшия адвокатски съвет за 
приемане на тълкувателно решение по въпроси относно дължимостта на 
вече заплатени цени за достъп до електроразпределителната мрежа, след 
отмяна на решение № Ц-33/2012 г. на ДКЕВР, определящо временни 
цени за достъп и подлежащо на предварително изпълнение по силата 
на закона. Според върховните съдии по част от поставените въпроси 
не се установява наличие на противоречива съдебна практика, а по 
отношение на останалите въпроси, по които е образувано тълкувателното 
дело, не се установява наличие на формирана съдебна практика. 

От изброените по-горе тълкувателни актове, постановени през 
изследвания 6-месечен период, като по-интересни биха могли да се 
посочат поне три.

Първият е Тълкувателно решение № 3 от 29.11.2018 г. по тълк. дело № 
3/2015 г. на ОСГК на ВКС. Производството е свързано с констатирана-
та противоречива съдебна практика по въпроса дали е допустимо, след 
като в одобреното от бракоразводния съд споразумение съпрузите са се 
съгласили, че придобитият по време на брака им имот остава съсобствен 
между тях, в последващ исков процес да се установява по-голям дял на 
единия съпруг на основание частична трансформация на негово лич-
но имущество по смисъла на чл. 21, ал. 2 СК 1985 г. (отм.), респек-
тивно чл. 23, ал. 2 СК от 2009 г.11 В съдебната практика се очертават 

10 Тълкувателно решение № 7 от 04.10.2018 г. по тълк дело № 7/2017 г. на ОСГТК на ВКС.
11 Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) Лични са вещните права, придобити по време 
на брака изцяло с лично имущество.

(2) Когато вещните права са придобити отчасти с лично имущество по ал. 1, лично притежание на съпруга е 
съответна част от придобитото, освен ако тази част е незначителна.

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137615299&dbId=9&refId=35923910
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две противоречиви становища. Според едното волята на съпрузите в 
утвърденото от бракоразводния съд споразумение по чл. 99, ал. 3, респ. 
чл. 101, ал. 1 СК от 1985 г. (отм.) за имуществата, придобити по време 
на брака на възмездно основание, е обвързваща по всички въпроси. В 
тази част споразумението е с последици на спогодба, която прекратява 
спора и регулира отношенията между съпрузите. Застъпващите това 
становище съдебни състави считат, че при липса на волеизявление за 
друго съотношение в съсобствеността, липсващата уговорка се замества 
от разпоредбата на чл. 27 СК от 1985 г. (отм.), а тя предвижда при развод 
равенство на дяловете на бившите съпрузи от това имущество, както и 
че в следващ исков процес е недопустимо да се установява по-голям 
дял поради частична трансформация на лични средства по смисъла на 
чл. 21, ал. 2 СК от 1985 г. (отм.), респективно чл. 23, ал. 2 СК от 2009 г.

Според другото становище, когато в утвърденото от бракоразводния съд 
споразумение не е изразена воля за квотите на бившите съпрузи, а е 
посочено, че придобитият по време на брака имот остава съсобствен 
между тях, споразумението не възпрепятства възможността в следващ 
исков процес да бъде разгледан въпросът за различните (неравни) 
дялове в съсобствеността. Споделящите това становище съдебни съста-
ви приемат, че такова споразумение има силата на закон по въпроса, че 
придобитият по време на брака имот остава в обикновена съсобственост 
след развода, но това не изключва възможността в следващия исков 
процес да се установи действителният обем на правата на бившите 
съпрузи според техните намерения, включително по-големият дял на 
единия съпруг поради частична трансформация на лично имущество.

Общото събрание на съдиите от гражданската колегия на ВКС възприемат 
становището, според което, когато в утвърденото от бракоразводния съд 
споразумение не е изразена воля за квотите на бившите съпрузи, а е 
посочено, че придобитият по време на брака имот остава съсобствен 
между тях, споразумението не възпрепятства възможността в следващ 
исков процес да бъде разгледан въпросът за различните (неравни) дялове в 
съсобствеността. Според тях споразумението, което съпрузите представят 
пред бракоразводния съд, е с договорен характер. Разнородният характер 
на въпросите, които задължително съпрузите следва да уредят в брачния 
процес, предопределя различната правна природа на отделните негови 
части. В частта относно упражняването на родителските права, личните 
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отношения и издръжката на децата споразумението не може да има 
характер на спогодба по чл. 365 от Закона за задълженията и договорите 
(ЗЗД) поради естеството на отношенията, които регулира, но в частта 
относно имуществените отношения между съпрузите споразумението 
е насочено към доброволно уреждане на имуществените последици от 
развода и с него „те могат да уговорят прекратяване на съсобствеността 
върху всички или върху някои имущества, като ги разпределят помежду 
си, или да запазят съсобствеността, като могат да се съобразят или да 
се отклонят от правилото за равенство на дяловете, отчитайки личния 
принос на всеки от тях, вложените лични средства в придобиването им, 
както и други обстоятелства”. В мотивите си върховните съдии посочват 
още, че изразяването в споразумението на волята от страна на съпрузите 
за това какви са квотите им в съсобствеността, изключва в следващ исков 
процес да се установи пълна трансформация на лично имущество или 
различни квоти. Според тях обаче, когато квотите на бившите съпрузи не 
са посочени, споразумението не възпрепятства възможността в следващ 
исков процес да бъде разгледан въпросът за различните (неравни) 
дялове в съсобствеността. По делото има депозирано 1 особено мнение, 
подписано от 15 върховни съдии.

С Тълкувателно решение № 1 от 11.12.2018 г. по тълк. дело № 1/2017 г. 
ВКС постанови, че при иск по чл. 2, ал. 1 от ЗОДОВ12 съдът може да 
определи обезщетението за имуществени вреди, съставляващи адвокатско 
възнаграждение, в размер, по-малък от платения в наказателния процес. 
В мотивите си върховните съдии посочват, че изразходваните средства за 

12 Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 
2012 г.) Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или 
съда, при:
1. задържане под стража, включително като мярка за неотклонение, домашен арест, когато са били отменени, 
прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъ-
дат отменени, както и при всички други случаи на лишаване от свобода в нарушение на чл. 5, § 1 от Конвенция-
та за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (ратифицирана 
със закон - ДВ, бр. 66 от 1992 г.) (обн., ДВ, бр. 80 от 1992 г.; изм., бр. 137 от 1998 г.; попр., бр. 97 от 1999 г. и 
бр. 38 от 2010 г.), наричана по-нататък "Конвенцията";
2. нарушаване на права, защитени от чл. 5, § 2 - 4 на Конвенцията;
3. обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно 
производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние 
не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното 
преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано;
4. налагане на наказание по Наказателния кодекс или на административно наказание, когато лицето бъде 
оправдано или административното наказание бъде отменено;
5. прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно;
6. изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер;
7. незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства.
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адвокатско възнаграждение в наказателното производство, приключило с 
оправдателна присъда или прекратено на основанията, посочени в чл. 2, 
ал. 1 от ЗОДОВ, са имуществена вреда за лицето, подложено на неоснова-
телна наказателна репресия, тъй като то има право на адвокатска защита 
във всеки стадий на това производство. Когато обаче ответникът възрази, 
че изплатеното в наказателното производство адвокатско възнаграждение 
е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност 
на наказателното дело, в правомощията на съда по иска за обезщетение 
за вреди е да изследва дали незаконно обвиненият е положил дължимата 
грижа при уговарянето на адвокатското възнаграждение с оглед вида 
и тежестта на обвинението, интензитета на приложената процесуална 
принуда и очакваните усилия и труд, които адвокатът предстои да положи 
при осъществяването на защитата. В решението си съдиите от ОСГК 
подчертават, че ако уговореното адвокатско възнаграждение надвишава 
съществено разумния и обичаен размер на дължимото възнаграждение, 
изплатеното в повече няма за причина незаконното обвинение и не е не-
обходима последица от него. То остава в тежест на неположилия дължимата 
грижа пострадал, тъй като е в причинна връзка с неговото поведение. За 
платеното в повече държавата не дължи обезщетение.

Изключително важно от практическа гледна точка е Тълкувателно решение 
№ 1 от 03.12.2018 г. по т.д. № 1/2017 г. на ОСТК на ВКС, което дава раз-
решение на 10 въпроса, свързани с производството по търговска несъсто-
ятелност. Поради големия обем на решението ще обърнем внимание само 
на част от въпросите, на които върховните съдии дават отговор. ОСТК на 
ВКС приема, че процесуалният ред, по който се развива производството 
по молба за откриване на производство по несъстоятелност, депозирана от 
кредитор, при подготовката й за разглеждане в открито съдебно заседание, 
е редът, предвиден в специалните норми на чл. 629, ал. 2 и ал. 4 ТЗ, а не 
редът, предвиден в общите норми на чл. 131 – 133 ГПК. Друго решение 
на върховните съдии е, че сумите, получени от продажбата на имущество, 
върху което е учредена ипотека или залог, не могат да служат за покриване 
на предплатените от кредиторите разноски за откриване на производството 
по несъстоятелност в случаите, когато липсва имущество на длъжника, 
покриващо началните разноски или разноските по несъстоятелността 
(и в частност възнаграждения на синдика), когато получената сума от 
продажбата на имуществото не е достатъчна за пълното удовлетворяване 
на обезпечения кредитор с привилегия по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ. Съдиите 
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По-важни изводи и препоръки:
1. Тълкувателната дейност и усилията на върховните съдилища за установяване 
на правилна и безпротиворечива съдебна практика безспорно са от определящо 
значение за доброто правораздаване. А предвидимото като резултат праворазда-
ване е важно проявление на добре функциониращата съдебна система. Затова 
заслужава подкрепа устойчиво високата през последните години интензивност на 
тълкувателната дейност на ВКС. Все още недостатъчно активен по отношение на 
постановяването на тълкувателни актове е ВАС, което едва ли се дължи на отсъст-
вието на противоречива или неправилна съдебна практика в административното 
правораздаване.

2. От друга страна, както екипът на Юридически барометър многократно е подчерта-
вал, интензивността на тълкувателната дейност на върховните съдилища е индика-
тор и за състоянието на нормативната уредба и способността й безпротиворечиво 
да регулира обществените отношения, до които се отнася. Големият брой тълкува-
телни актове са свидетелство за качеството на българското законодателство и са 
резултат от пороците, върху които акцентираме във всеки брой на изследването.

3. Председателят на ВКС (тук следва да се имат предвид и заместник-председатели-
те и ръководители на колегии и съставите на ВКС) продължава да е най-активният 
сред субектите, оправомощени да инициират задължително тълкуване. През ана-
лизирания период той отново е направил най-много искания за издаване на тъл-
кувателни актове. От всички тълкувателни актове, постановени през периода 2005 
– 2017 г., 112 (от общо 202) са по искане на председателя на ВКС – повече, откол-
кото са исканията на всички останали субекти, взети заедно. Висшият адвокатски 
съвет продължава да е най-пасивен в упражняване на това си правомощие с общо 
7 искания за 14 години. Интересно е да се отбележи също, че министърът на пра-
восъдието не е инициирал нито едно тълкувателно дело през последните 4 години.

приемат също, че недвижимите имоти и движимите вещи, останали 
непродадени в производството по несъстоятелност след прекратяване на 
производството и заличаване на длъжника от търговския регистър, остават 
собственост на физическото лице, когато длъжникът е едноличен търговец, 
съответно стават собственост на държавата или на общините, по аналогия 
на чл. 11 ЗН, когато длъжникът е търговец – юридическо лице, освен ако в 
закон не е предвидено друго.
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VІ. Хармонизация  
на българското право  

с правото на ЕС

През разглеждания период (юли – декември 2018 г.) в българския 
правен ред със закон са транспонирани 12 директиви. Този брой 
е 2 пъти по-малък в сравнение с предходното шестмесечие, кога-

то са транспонирани изискванията на 22 директиви (табл. 14). Данните 
обаче са почти идентични със същия период на 2016 и 2017 г. – съот-
ветно с 10 и 12 директиви. На годишна база броят на транспонираните 
директиви през 2018 г. (34) е почти еднакъв с броя им през 2015 и 
2016 г. (35 през 2015 г. и 37 през 2016 г.). За сравнение броят на 
транспонираните директиви през 2013, 2014 и 2017 г. е съответно 19, 
21 и 13. Най-високите стойности по този показател се наблюдават през 
2010 г. – 57 директиви. Средният брой транспонирани директиви за 1 
година от началото на изследването е около 31. 

Общият брой на хармонизационните закони (тези, които транспонират 
директиви или уреждат прилагането на регламенти и други актове с 
директен ефект) за второто шестмесечие на 2018 г. е 17 – с 1 по-малко 
от предходния период на изследването. Хармонизационните закони 
представляват 29% от общия брой закони (57 – нови закони и ЗИД, без 
ратификациите), което напълно съвпада с данните, установени през 
предходното шестмесечие (между 29 и 30%) и е близко до средните 
стойности за повечето изследвани периоди, когато между 1/5 и 1/4 от 
законите са свързани с хармонизация на българското право с правото 
на ЕС.
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Източник: Сиела; www.ec.europa.eu/legislation/

ХАРМОНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРАВЕН РЕД С ПРАВОТО НА ЕС

Период
Бр. 

траспонирани 
директиви

Бр. закони,  
които 

транспонират 
директивите

Бр. официални 
уведомителни 

писма от ЕК

Бр. 
мотивирани 
становища 

Бр. дела  
пред СЕС

Бр. 
прекратени 
процедури

юли - декември 
2018 г. 12 9 17 2 1 8

януари - юни 
2018 г. 22 13 11 6 2 10

2018 34 22 28 8 3 18

2017 13 9 29 7 2 30

2016 37 18 29 10 2 16

2015 35 23 24 7 2 36

2014 21 12 34 11 2 34

2013 19 11 18 7 3 23

2012 32 21 27 14 3 34

2011 32 20 41 7 0 31

2010 57 24 1 10 0 41

Таблица 14

През второто шестмесечие на 2018 г. Европейската комисия (ЕК) е 
започнала 17 нови процедури срещу България за нарушение на правото 
на ЕС или с 6 повече в сравнение с предходния шестмесечен период. В 
същото време при мотивираните становища се наблюдава значително 
намаление – докато през предходното шестмесечие 6 процедури са 
преминали в тази фаза на разглеждане от ЕК, през втората половина на 
2018 г. мотивираните становища са само две. На годишна база обаче 
броят както на официалните уведомителни писма, така и на мотивираните 
становища не се отклонява съществено от средните стойности за всички 
изследвани периоди – средно между 25 и 26 официални уведомителни 
писма и около 9 мотивирани становища на година.

http://www.ec.europa.eu/legislation/
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През изследвания период ЕК е приела 1 ново решение за 
сезиране на Съда на Европейския съюз (СЕС) поради това, че 
България не е осигурила правилното транспониране и прилагане на 
законодателството на ЕС относно безопасността на железопътния 
транспорт (табл. 15). По-специално става въпрос за нетранспонирането 
на Директива 2004/49/ЕО, чието предназначение е да се гарантира 
развитието и подобряването на безопасността на железопътния 
транспорт в ЕС. Според ЕК българското законодателство не гарантира, 
че разследването на тежки железопътни произшествия и инциденти се 
извършва от независим разследващ орган.

През настоящия период на изследването няма новообразувани дела пред 
СЕС за разлика от първото шестмесечие на 2018 г., когато са образувани 
2 дела. И двете дела (C-27/18 и C-61/18) са прекратени от председателя 
на Съда поради оттегляне на исковете от ЕК, но България е осъдена 
да заплати съдебните разноски по тези производства, тъй като едва 
след предявяването на исковете е предприела необходимите мерки за 
изпълнение на задълженията си, произтичащи от членството й в ЕС.

Данните за останалите държави членки, включени в изследването 
(табл. 15), показват, че най-много процедури за нарушение на правото 
на ЕС са открити срещу Румъния и Унгария (съответно 20 и 18). И при 
двете държави се забелязва значително увеличение по този показател, 
като данните за Унгария сочат, че процедурите срещу нея са нараснали 
между 4 и 5 пъти (от 4 през преходното шестмесечие до цели 18 през 
изследвания период). Най-малко процедури за нарушение на правото 
на ЕС са започнати срещу Хърватия (10). Въпреки това и при Хърватия 
се забелязва сериозен скок по този показател, тъй като през периода 
януари – юни 2018 г. броят им е едва 4. Три пъти се е увеличил и 
броят на откритите процедури срещу Франция – от 5 на 15. Интересно 
е да се отбележи, че при всички държави, които екипът на Юридически 
барометър наблюдава, се констатира увеличение по показателя през 
изследвания период, с изключение на Италия, срещу която са открити 
по 14 процедури за нарушение през последните 2 изследвани периода. 

За сметка на това броят на мотивираните становища по отношение 
на всички от изследваните държави намалява, с изключение на 
Нидерландия (при която броят им остава същия – по 1 мотивирано 
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становище през изследваното и през предходното шестмесечие). Най-
осезаемо е намалението при Испания (от 14 мотивирани становища 
през предходното на 5 през настоящото шестмесечие) и при Гърция (от 
8 на 1 мотивирано становище). 

И през настоящия 6-месечен период се наблюдава намаление в броя 
на решенията на ЕК за сезиране на СЕС по отношение на повечето 
изследвани държави членки. Най-съществено намаление в броя на 
решенията за сезиране на СЕС се наблюдава при Италия и Хърватия 
– без нито 1 решение на ЕК (през предходното шестмесечие техният 
брой е бил съответно 4 за Италия и 3 за Хърватия). Увеличение е нали-
це единствено при Испания – от 2 решения през изминалия период на 
4 през настоящия, и при Унгария – от 1 на 2 решения. 

Дела по искове за нарушение на правото на ЕС са образувани срещу 
Италия (5), Испания (3), Германия и Румъния (по 2) и срещу Унгария, 
Франция и Австрия (по 1). Що се отнася до решенията по такива дела, 
през анализирания 6-месечен период СЕС е постановил по 2 решения 
по отношение на Испания и Германия и по 1 решение срещу Румъния, 
Унгария, Франция и Австрия.
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Динамиката на данните по изследваните показатели на годишна 
база може да бъде проследена в следващата таблица (табл. 16). При 
прегледа на данните силно изпъква промяната по отношение на Италия 
през последните години. Намалението в броя на официалните уведо-
мителни писма е осезаемо. Такова се отчита и в броя на решенията 
на СЕС за нарушение на правото на Съюза (между 2010 и 2014 г. СЕС 
е постановявал средно между 6 и 7 решения по отношение на Италия 
годишно, а между 2015 и 2018 г. броят им е малко над 1 решение).

ПРОИЗВОДСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС
Официални 

уведомителни писма
Мотивирани 
становища

Решения на ЕК за 
сезиране на СЕС

Образувани дела 
пред СЕС

Решения на СЕС по 
дела за нарушение

юли - 
декември 

2018 г.

  януари 
- юни 

2018 г.

юли - 
декември 

2018 г.

януари 
- юни 

2018 г.

юли - 
декември 

2018 г.

януари 
- юни 

2018 г.

юли - 
декември 

2018 г.

януари 
- юни 

2018 г.

юли - 
декември 

2018 г.

януари 
- юни 

2018 г.

България 17 11 2 6 1 1 0 2 0 1

Румъния 20 11 3 8 1 3 2 1 1 0

Чешка 
република 16 12 0 4 0 0 0 0 0 2

Унгария 18 4 0 2 2 1 1 2 1 0

Германия 14 7 2 3 1 1 2 0 2 1

Франция 15 5 0 2 0 1 1 0 1 0

Австрия 17 9 0 4 0 2 1 5 1 1

Нидерландия 11 9 1 1 0 1 0 0 0 0

Италия 14 14 1 4 0 4 5 3 0 2

Гърция 16 10 1 9 1 0 0 2 0 3

Испания 16 12 5 14 4 2 3 3 2 1

Хърватия 10 4 0 4 0 3 0 2 0 0

Таблица 15

Източник:http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=bg; Офи-
циален вестник на ЕС
*Данните са актуални към ОВ С103/18.03.2019  
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През периода юли – декември 2018 г. България е отправила 11 
преюдициални запитвания, което е с 2 повече от отправените през 
периода януари – юни 2018 г., когато те са 9 (а общо за 2018 г. са 20), 
и с 8 повече в сравнение с периода юли – декември 2017 г., когато 
броят на преюдициалните запитвания е само 3 (а през цялата 2017 г. 
– 13). По този показател стойностите се връщат към обичайните, по-
казващи относително високата активност на българските юрисдикции 
по отношение на отправянето на искания за тълкуване на договорите 
и вторичното законодателство на ЕС. От началото на 2010 г. досега Бъл-
гария е отправила общо 111 преюдициални запитвания.

Както при преюдициалните запитвания, така и при броя на решенията 
по тях се наблюдава увеличение – СЕС се е произнесъл с 10 решения 
през периода юли – декември 2018 спрямо 5 през януари – юни 
2018 г. 

ПРОИЗВОДСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПО ГОДИНИ
Официални уведомителни 

писма Мотивирани становища Решения на ЕК за сезиране 
на СЕС Образувани дела пред СЕС Решения на СЕС по дела за 

нарушение

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

България 1 41 27 18 34 24 29 29 28 10 7 14 7 11 7 10 7 8 0 1 2 3 1 1 2 2 2 0 0 2 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1 1

Румъния 5 57 29 31 28 33 31 31 31 10 10 9 5 15 6 8 17 11 0 1 0 2 1 4 1 3 4 0 0 0 2 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1

Чехия 3 59 19 23 31 22 36 32 28 22 15 5 2 6 9 2 13 4 6 3 0 0 1 3 2 2 0 2 6 0 0 1 0 1 1 0 3 0 1 3 0 0 1 0 2

Унгария 1 76 33 31 40 35 40 27 22 16 14 13 7 8 6 6 13 2 4 0 2 1 0 2 2 3 3 2 0 3 1 1 1 0 1 3 0 1 0 1 2 0 2 1 1

Германия 3 44 23 32 46 48 25 26 21 19 24 10 6 11 11 13 7 5 8 5 7 2 2 8 4 1 2 4 0 7 3 2 4 7 2 2 6 5 3 2 4 4 1 4 3

Франция 5 57 25 35 41 39 32 23 20 22 18 13 7 11 12 6 6 2 12 9 4 2 3 1 2 1 1 5 8 5 2 3 3 0 0 1 9 4 4 6 1 4 1 0 1

Австрия 4 53 29 30 37 25 35 28 26 22 16 15 9 7 7 10 9 4 11 1 0 1 5 3 1 5 2 7 4 0 1 2 1 1 0 6 4 5 3 1 0 0 1 0 2

Нидерландия 2 41 15 15 12 20 17 14 20 19 16 10 6 6 5 7 7 2 7 5 4 4 2 0 3 1 1 4 3 0 1 1 1 0 0 0 2 1 4 2 1 0 2 0 0

Италия 4 10
5 55 54 45 43 18 13 28 24 25 23 13 19 11 4 15 5 7 8 4 4 4 3 2 4 4 6 5 4 4 2 0 1 0 8 9 9 2 6 6 2 1 0 2

Испания * * * * * 55 40 29 26 * * * * * 16 11 15 10 * * * * * 1 2 6 0 * * * * * 2 6 4 2 * * * * * 1 4 2 3

Гърция * * * * * 44 45 37 28 * * * * * 12 15 11 19 * * * * * 8 3 3 6 * * * * * 2 1 1 6 * * * * * 3 3 5 3

Хърватска * * * * * 27 29 33 14 * * * * * 1 14 13 4 * * * * * 0 1 6 3 * * * * * 0 0 2 2 * * * * * 0 0 0 0

Таблица 16

Източник: www.ec.europa.eu/legislation/; Официален вестник на ЕС
*Данните са актуални към ОВ С103/18.03.2019  
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Що се отнася до останалите изследвани държави членки, най-много 
преюдициални запитвания е отправила Германия (50). Традиционно 
активна е и Италия (44 преюдициални запитвания), следвана от 
Испания (25 преюдициални запитвания). 

През периода юли – декември 2018 г. се забелязва разнообразие 
на субектите, поискали тълкуване на правото на ЕС от страна на 
България. По 2 искания са отправили Специализираният наказателен 
съд и Административен съд – София град, а Софийски градски 

Фигура 10

Източник: Официален вестник; https://curia.europa.eu/
*Данните са актуални към ОВ С103/18.03.2019  

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ (ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2018 Г.)

Хърватска

Испания

Гърция

Италия

Нидерландия

Австрия

Франция

Германия

Унгария

Чехия

Румъния

България

Решения по преюдициални запитванияПреюдициални запитвания

1

15
25

2

44
15

6

1

2

21

11
22

14
9

50
25

18

5

2

8

8

4

10
11

https://curia.europa.eu/
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съд, Софийски районен съд, Окръжен съд – Видин, Районен съд – 
Хасково, Районен съд – Луковит, Административен съд – Варна и 
Административен съд – Хасково са отправили по 1 преюдициално 
запитване. В предметно отношение преюдициалните запитвания 
засягат разнообразна материя – в т.ч. съдебно сътрудничество по 
граждански и по наказателноправни въпроси; митнически въпроси; 
данъчно облагане. 

Две интересни преюдициални запитвания, оправени в рамките 
на изследвания период, заслужава да бъдат специално посочени. 
Първото запитване (Дело C-688/18) е отправено от Специализирания 
наказателен съд и касае правото на обвиняемия по чл. 8, ал. 1 и ал. 
2 вр. съобр. 35 и съобр. 44 от Директива 2016/343 да присъства на 
съдебния процес. Българският съд поставя въпроса дали това право 
ще бъде нарушено, ако едно от съдебните заседания по наказателно 
дело е проведено в отсъствието на обвиняемия, като последният е 
бил редовно призован, бил е надлежно уведомен за последиците от 
своето неявяване, бил е защитаван от избран от него адвокат – в 
следните случаи:

а) не се е явил поради зависеща от него причина (а именно е взел 
решение да не участва в това конкретно съдебно заседание);

б) не се е явил поради независеща от него причина (а именно 
заболяване), ако след това е уведомен за извършените в негово 
отсъствие действия и е взел информирано решение, с което:

- e заявил, че не оспорва законността им на основание своето 
неявяване и не желае да се преповторят в негово присъствие;

- е заявил, че желае да вземе участие в тези действия, като съдът е 
извършил допълнителен разпит на посоченото от него лице, при което 
е дал пълноценна възможност на обвиняемия да участва. 

Административен съд – Хасково е отправил преюдициално запитване 
относно нормите на чл. 9, пар. 1 от Регламент (ЕО) № 1889/2005г. 
(1) на Европейския парламент и на Съвета от 26.10.2005 г. относно 
контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността 
и относно нормите на чл. 49, пар. 3 от Хартата на основните пра
ва на Европейския съюз. По-конкретно, запитването се свежда до 
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това дали цитираните разпоредби трябва да се тълкуват в смисъл, 
че не допускат национална правна уредба като тази на чл. 20, ал. 
1 от Валутния закон, а именно: че при нарушение на задължението 
за деклариране по чл. 3 от същия регламент наред с наказанието 
глоба по чл. 18, ал. 1 от Валутния закон в размер от 1000 лева до 
3000 лева, допълнително се предвижда като кумулативна санкционна 
мярка и пълно отнемане на недекларираната сума, независимо от 
произхода и предназначението й.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Затвърждава се изводът, че причините за високите темпове на изменение на 
законодателството не могат да бъдат приписвани на членството ни в Съюза – под 
30% от законите са изменени и допълнени заради необходимостта от съобразява-
не на националния правен ред със задължения, следващи от законодателството 
на Европейския съюз – за транспониране на директиви или за изпълнение на 
регламенти и други актове с непосредствена приложимост.

2. През изследвания период по отношение на България се наблюдава повиша-
ване на отправените официални уведомителни писма в сравнение с изминалия 
период. От друга страна, мотивираните становища са намалели три пъти. Трябва 
да се отбележи, че няма образувано дело по искове за нарушение на правото на 
ЕС и че СЕС не е постановил нито едно решение по дела за нарушения спрямо 
България. По този начин остава валиден изводът, че България е сред държавите 
членки, при които относително малък процент от откритите процедури за наруше-
ние на задълженията, произтичащи от членството в ЕС, достигат до съдебна фаза.

3. Българските съдилища започват все по-смело да прилагат преюдициалните 
запитвания в процеса на правораздаване. В последно време може да бъде от-
четено като положителна тенденция разширяването на субектния и предметния 
обхват на преюдициалните запитвания. Това безспорно заслужава да бъде на-
сърчено, защото обогатява практиката на съдилищата, доказва стремежа им да 
съобразяват своята правораздавателна дейност с европейската практика и изи-
сквания, като създава и повече гаранции за защита на правата и интересите на 
българските граждани. 
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VII. Състояние  
на основните права  

в практиката на ЕСПЧ

През периода юли – декември 2018 г. Европейският съд по 
правата на човека (ЕСПЧ) е постановил 10 решения по 
същество по дела срещу България. Броят им е почти два пъти 

по-малък от този през предходния 6-месечен период (табл. 17). На 
годишна база също се отчита намаление в броя на решения на ЕСПЧ 
в сравнение с 2017 и 2016 г., когато са постановени съответно 39 и 
37 решения. Като цяло обаче данните по този показател се вписват в 
средните показатели за броя на решенията на ЕСПЧ след реформата 
на международноправната защита на правата на човека, свързана 
с въвеждането на приоритизация на жалбите, на института на т. нар. 
пилотни решения (pilot judgements), както и на процедурата пред 
еднолични състави – около 30 решения годишно след 2012 г.
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Таблица 17

Източник: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{„documentcollectionid2“:[„JUDGMENTS“]}

ЕСПЧ – РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Година БЪЛГАРИЯ РУМЪНИЯ ФИНЛАНДИЯ УНГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ИСПАНИЯ
юли - декември 

2018 г.
10 37 0 25 11 5

януари - юни 
2018 г.

19 45 0 13 8 5

2018 29 82 0 38 19 10
2017 39 69 2 24 16 6
2016 37 86 1 41 18 16
2015 32 84 7 44 11 4
2014 18 87 12 50 13 6
2013 26 88 3 42 6 12
2012 64 79 5 26 22 10
2011 62 68 7 33 41 12
2010 81 143 17 21 36 13
2009 63 168 29 30 21 17
2008 59 199 9 44 10 3
2007 53 93 26 24 12 5
2006 45 73 17 32 10 5
2005 23 33 13 17 16 0

През настоящия период отново се наблюдава по-сериозно увеличение 
в броя на решенията по същество при Унгария (от 13 решения през 
периода януари – юни 2018 г. до 25 през анализираното шестмесечие). 
За разлика от нея спрямо Румъния са постановени 37 решения, или с 
8 решения по-малко в сравнение с броя им през януари – юни 2018 г. 
Финландия отново е държавата с най-малко решения на ЕСПЧ – през 
последните 2 анализирани периода спрямо нея не е постановено нито 
едно решение от ЕСПЧ. 

От постановените през настоящия анализиран период актове инте-
рес представлява решението по делото „Сапунджиев срещу България“ 
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(от 6 септември 2018 г.). Съдът е сезиран с жалба от г-н Сапунджиев, 
в която той твърди, че е осъден несправедливо за клевета и по този 
начин е нарушено правото му на свобода на изразяване. Съгласно 
описаната в решението фактическа обстановка през 2003 г. лице 
отваря печатарска фирма в сграда, разположена в непосредствена 
близост до сградата, където жалбоподателят живее със семейството си. 
Малко след като печатарската фирма започва работа, жалбоподателят 
и семейството му започват да се възмущават от неудобствата, които 
тя предизвиква. По-конкретно, те намират постоянната миризма на 
мастило и разтворители за нетърпима; също така биват непрекъснато 
притеснявани от вибрациите, причинени от печатащите машини, които 
отекват през стените на жилището им. Освен това с течение на времето 
малката дъщеря на жалбоподателя развива алергия, която според 
жалбоподателя се дължи на използваните в печатния процес химикали, 
и в резултат се налага ежедневно да приема лекарства. Между юли 
2006 г. и август 2007 г. жалбоподателят сезира компетентните органи 
за извършване на проверка по случая. Те обаче така и не установяват 
нарушения и работата на печатарската фирма продължава. Освен 
жалбите си до различни институции, г-н Сапунджиев решава да привлече 
общественото внимание към спора си с печатарската фирма. За целта 
той изработва плакати, призоваващи общността в гр. Силистра да 
изрази подкрепата си за прекратяването на дейността на печатарската 
компания. Текстът на плакатите твърди, че печатарската фирма е 
лицензирана в нарушение на съответните законови изисквания и че 
замърсяването, което тя причинява, е вредно за хората, живеещи в 
района. Жалбоподателят поставя плакатите на витрините на собствения 
си магазин, намиращ се близо до дома му и печатарската фирма. 
Плакатите са изложени между 12 декември 2006 г. и 22 февруари 
2007 г. и в рамките на малко повече от месец жалбоподателят събира 
повече от 800 подписа от отделни лица в подкрепа на своята кауза. 

На неуточнена дата собственикът на печатарската фирма В.В. 
завежда производство за клевета срещу жалбоподателя по чл. 147 от 
Наказателния кодекс. В.В. по-конкретно се оплаква, че действията на 
жалбоподателя са засегнали неговия печатарски бизнес и неговата 
лична репутация. Районен съд – Силистра заключава, че тъй като 
твърденията на жалбоподателя са фактически неправилни, те 
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неизбежно са увредили репутацията на собственика на печатарското 
предприятие. Това представлява клевета, която е в нарушение на 
закона и трябва да бъде санкционирана. След обжалване от страна на 
г-н Сапунджиев, Окръжен съд – Силистра потвърждава констатациите 
на първоинстанционния съд в окончателно решение от 30 октомври 
2007 г.

Г-н Сапунджиев твърди пред ЕСПЧ, че е глобен и е осъден да плати обез-
щетение във връзка с оплакванията, които отправя пред различни ком-
петентни публични органи, както и затова, че изразява притесненията 
си и собственото си мнение на плакати в своя магазин. Той поддържа, 
че това е в нарушение на правото му на свобода на изразяване, както 
е предвидено в чл. 10 от Конвенцията. 

ЕСПЧ отсъжда, че е налице нарушение на чл. 10 от Конвенцията. 
В решението си той приема, че окончателното решение срещу 
жалбоподателя, с което е признат за виновен за клевета и е осъден да 
плати глоба и обезщетение на пострадалото лице, представлява намеса 
в правото му на свобода на изразяване. Според съда осъдителните 
решения на РС – Силистра и ОС – Силистра носят риск да доведат до 
потискане на жалбите пред съответните национални органи, както и 
да разубедят всякакви публични изказвания по въпроси, свързани с 
опазването на околната среда и здравето и благосъстоянието на хората. 
Съдът допълва, че оплакванията на г-н Сапунджиев са отправени в опит 
да се привлече вниманието на властите и да се предизвика реакцията 
на длъжностните лица към дейността, която според жалбоподателя 
замърсява околната среда и уврежда здравето на хората. А това 
очевидно представлява въпрос от обществен интерес, което бива 
доказано и от факта, че повечето от писмата на жалбоподателя са 
подписани и от трима или четирима от неговите съседи. 

Прави впечатление, че от всички решения по същество, постановени 
през настоящия период, отново немалко са делата, в които жалбопо-
дателите претендират нарушение на член 6 от Конвенцията „Право на 
справедлив съдебен процес“. Такива са например делата „Делин срещу 
България”, „Александър Събев срещу България” и „Каменова срещу 
България”. Във всички случаи съдът е постановил, че има нарушение 
на чл. 6 от Конвенцията, тъй като достъпът до съд, до справедлив 
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съдебен процес и гледане на делото в разумен срок не са били 
осигурени. Друга група дела, по които ЕСПЧ се е произнесъл с решение 
по същество през разглеждания период, се отнася до нарушения на чл. 
1 от Протокол № 1 към Конвенцията „Защита на собствеността“. Това 
са делата „Копанкови срещу България“, „Йорданова и други срещу 
България”, „Бояджиева „Глория Интернешънъл Лимитид” ЕООД срещу 
срещу България” и „Тогрул срещу България”. По делата „Димитър 
Йорданов срещу България” и „Узунова и Сеид срещу България” пък 
ЕСПЧ постановява нарушение както на член 6, § 1 от Конвенцията, 
така и на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията.

През 2018 г. броят на жалбите срещу България, разпределени на различ-
ни съдебни състави, е 774 (фиг. 11). Прави впечатление същественото 
намаление в техния брой през последните 5 години. 

Източник: http://www.echr.coe.int

ЖАЛБИ ДО ЕСПЧ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ НА СЪДЕБНИ СЪСТАВИ
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Данните за висящите дела показват, че България е извън десетицата на 
държавите, срещу които се образуват най-много дела за нарушения на 
Конвенцията (фиг. 12). За 2018 г. най-много висящи дела има срещу 
Русия – 20,9% от всички висящи дела, която изпреварва Румъния, 
Украйна и Турция (съответно с по 15,1, 12,9 и 12,6% от висящите дела). 
Делата срещу първите десет държави представляват 84,5% от всички 
висящи дела пред ЕСПЧ за 2018 г. 

Фигура 12

Източник: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_pending_month_2018_BIL.pdf  

ВИСЯЩИ ЖАЛБИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ НА РАЗЛИЧНИ СЪСТАВИ  
31.12.2018 Г.
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Що се отнася до националния механизъм за обезщетяване на 
пострадалите в случаи на бавно правораздаване (Глава трета „а” от 
Закона за съдебната власт), по данни на Инспектората към ВСС през 
периода юли – декември 2018 г. са постъпили общо 254 заявления 
срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото 
в разумен срок – с 35 повече в сравнение с броя им през предходния 
период на изследване (219 заявления). От всички постъпили заявления 
162 са по граждански, търговски или административни дела и 92 
по наказателни дела. Разгледаните заявления са общо 241, като за 
основателни са приети 172 (67 от тях по наказателни дела и 105 по 
граждански, търговски и административни дела). Неоснователните 
заявления са 24. 

По данни на Министерството на правосъдието за периода юли – 
декември 2018 г. в рамките на националния механизъм са сключени 
общо 115 споразумения с граждани за изплащане на обезщетения. 
Общият размер на изплатените обезщетения възлиза на 271 400 лв. 

Според констатациите на Инспектората към ВСС причините за 
нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в 
разумен срок и през разглеждания период се отнасят до:

• необосновано отлагане на делата поради пропуски при подготовка 
им в закрито заседание от страна на съдиите;

• нарушени процесуални срокове за образуване и движение на дела-
та;

• недобра организация на доказателствената дейност в процеса;

• неритмично насрочване на открити съдебни заседания;

• неспазване на предвидените от НПК срокове (чл. 308 и чл. 340 от 
НПК) за постановяване на съдебни актове;

• непознаване на материалния и на процесуалния закон – причина за 
отмяна на съдебни актове;

• голяма продължителност на наказателното производство поради про-
пуски в досъдебната фаза.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Постановените спрямо България решения на ЕСПЧ през периода юли – декем-
ври 2018 г. са почти два пъти по-малко от тези през предходното шестмесечие. Това 
обаче не се отразява върху данните за цялата 2018 г., които остават в рамките на 
средните стойности за годините след реформата в процедурата пред ЕСПЧ. 

2. Тревожен остава фактът, че нарушенията се концентрират по отношение на едни 
и същи разпоредби от Конвенцията. Тази вече станала трайна тенденция говори 
за липса на ефективни реформи и адекватни мерки за преодоляване на недоста-
тъците във функционирането на различни държавни органи и води до засягане на 
признатите от Конвенцията права.

3. Относително постоянният брой на постъпилите по националния механизъм за 
обезщетяване на пострадалите в случаите на бавно правораздаване заявления 
говорят за отсъствието на воля и сериозни усилия за справяне с този проблем. 
Притеснение буди фактът, че откакто Юридически барометър следи този показател, 
пропуските, които Инспекторатът към ВСС идентифицира като причини за бавното 
правораздаване, остават едни и същи.
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VIII. Тема на броя: 
Действие на решенията 

на Конституционния 
съд за обявяване на 

противоконституционност 
на закони

1. Въведение

Идеята за настоящата тема се роди по повод на дискусия в екипа 
на Юридически барометър във връзка с Решение № 1 от 16 
януари 2018 г. по к.д. № 3/2017 г. на Конституционния съд 

(КС). С това решение КС се произнесе по искането на омбудсмана на 
Република България за установяване на противоконституционност на 
чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) в частта „в размер 60 на сто от 
брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната 
работна заплата за страната“. Искането е отхвърлено, тъй като КС не 
успява да постигне изискуемото съгласно чл. 151, ал. 1 от Конституцията 
(КРБ) и чл. 15, ал. 2 от Закона за Конституционен съд (ЗКС) мнозинство 
от 7 гласа. Това решение представлява интерес не толкова от гл. т. на 
изхода от конституционното производство, колкото с част от мотивите, 
с които конституционните съдии аргументират становището си за 
неоснователност на искането.

Съгласно чл. 245, ал. 1 от КТ в редакцията му от юни 2004 г. при 
добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника 
или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение 
в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не 
по-малко от минималната работна заплата за страната. Според 
омбудсмана в оспорената й част разпоредбата противоречи на чл. 16 
и чл. 48, ал. 1 и 5 от КРБ, както и на принципите на правовата държава 
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и на социалната държава, прогласени от Конституцията. В искането се 
излагат аргументи, че атакуваното законодателно разрешение подменя 
действащата конституционна уредба, според която заплащането 
на труда на работниците и служителите следва да е съответстващо 
на извършената работа, като вместо това се допуска изплащането 
на различен, намален размер на трудовото възнаграждение, при 
това неограничено във времето (поради отпадането на думата 
„ежемесечно“).

Според шестима от конституционните съдии искането е неоснователно, 
тъй като нормата на чл. 245, ал. 1 от КТ не само не създава субективно 
право в полза на работодателя по своя преценка да изплаща само 
част от уговореното трудово възнаграждение, но има гаранционен 
от гл. т. на правата на работниците и служителите и дисциплиниращ 
по отношение на работодателите характер. За да подкрепят тези 
изводи, конституционните съдии прибягват до тълкуване на волята на 
законодателя, за която според тях се съди от мотивите към законопроекта 
и от стенограмите от обсъжданията, както и до исторически ана-
лиз на развитието на законодателната уредба. Най-голям интерес от 
гледна точка на настоящата тема и това, което всъщност провокира 
дискусията по това решение, са част от т.нар. главни, носещи мотиви 
на конституционното решение. Според КС „Постановявайки своите 
актове Конституционният съд (Вж. Решение  № 12 от 2014 г. по к. д. 
№ 10/2014 г.,) има практиката да отчита и съобразява и евентуалните 
последици от упражняването на правомощието си по чл. 149, ал. 1, 
т. 2 от Конституцията. В конкретния случай чл. 245, ал. 1 КТ определя 
минималния гарантиран размер на трудовото възнаграждение, 
подлежащ на изплащане. Хипотетичното удовлетворяване на искането 
не само че няма да спре порочната практика по неспазване от 
страна на работодатели на задължението им за изплащане в пълен 
размер и в срок на трудовото възнаграждение на работниците или 
служителите, но и ще се създаде още по голяма правна несигурност 
и допълнителни трудности в правоприлагането. Ако се сподели 
виждането, че действащата формулировка на текста е тази, която 
създава предпоставките за злоупотреба от страна на недобросъвестни 
работодатели, предлаганото от вносителя на искането разрешение 
чрез преустановяване на прилагането на чл.245, ал. 1 КТ само в частта 
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„в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по
малко от минималната работна заплата за страната“ не само няма 
да постигне очертаната в искането цел, а ще отдалечи още повече 
оспорената разпоредба от търсената яснота и конкретика.“ 

Прави впечатление, че при аргументиране на решението си КС 
се е ръководил и от прагматични съображения. Установяването 
на противоконституционност на атакуваната част от разпоредбата 
би довело до по-голяма правна несигурност, повече трудности при 
правоприлагането, до законова празнота, без да гарантира търсената 
яснота и конкретика. Следователно създаденото в резултат от намесата 
на КС правно състояние би било също толкова нетърпимо от гл. т. на 
Конституцията, доколкото влиза в „тежка колизия“ с принципа на пра-
вовата държава, прогласен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията и накърнява 
правата на трудово заетите лица.

Изследването на последиците от евентуалното установяване на 
противоконституционност на даден закон или отделни негови 
разпоредби както за правния ред, така и за правата на гражданите, не 
е толкова честа практика въпреки съдържащата се декларация в този 
смисъл в конституционното решение. Настоящото изследване няма 
за цел да прави подробен анализ или да изразява становище относно 
правилността на цитираното решение на КС. Използването на такава 
аргументативна линия обаче припомни един позабравен, но доста 
оживен през деветдесетте години на XX век научен спор, тръгнал от 
страниците на периодичния печат и развил се в редица научни публика-
ции – спорът относно правната същност и действието на решенията на 
КС за обявяване на противоконституционност на законите. В рамките 
този дискурс бяха аргументирани две диаметрално противоположни 
становища.

Според едната теза, застъпвана от видни юристи като проф. Живко 
Сталев, проф. Нено Неновски и др., решенията, с които КС обявява 
даден закон за противоконституционен, имат конститутивно действие, 
което се изразява в обезсилване на атакувания закон от датата на 
влизането им в сила, в отпадане на качеството му на нормативен ре-
гулатор, на способността му да регулира обществените отношения, до 
които се отнася. Това обезсилване според тях е сходно, има ефекта 
на отмяната на закон от Народното събрание. Проф. Неновски дори 
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въвежда понятието „фактическа отмяна“ на закона като антипод на 
формалната отмяна, която е в правомощията на НС. С влизане в сила на 
конституционното решение отново започват да действат отменените от 
противоконституционния закон норми, съответно започват да действат 
нормите в предходната отпреди изменението им редакция13. Във 
възгледите на застъпниците на това становище все пак има известни 
нюанси. Проф. Сталев приема, че „възкресяването“ на отменените/
изменените от обезсиления закон норми не само е в съответствие 
с духа на Конституцията, но дори чисто прагматично изпълнява 
функцията на законодателна икономия, доколкото спестява „време, 
сили и средства“ на Народното събрание за приемане отново на закона 
със същото съдържание14. Проф. Неновски все пак разглежда тази 
последица от влизане в сила на конституционното решение като избор 
между две „злини“ – едната, свързана с възможността от настъпване 
на правен вакуум, при който се застрашават права и интереси, остават 
висящи правоотношения, спорове, съдебни производства, и другата 
– възобновилата се уредба да се окаже в противоречие с останалото 
действащо законодателство, доколкото КС не може да „редактира тек-
стовете на закона“15.

Противоположни възгледи за действието на решенията на КС за 
обявяване на противоконституционност на законите излагат други 
изтъкнати юристи, между които проф. Васил Мръчков, проф. Ев-
гени Танчев, проф. Емилия Друмева и др. Според тях използвани-
ят от Конституцията израз „не се прилагат“ не е случаен и не може 
по тълкувателен път да се приеме за равнозначен на „се отменят“. 
Обявеният за противоконституционен закон не се прилага от влизане 
в сила на конституционното решение и това е достатъчно силна правна 
последици, но тя не е равнозначна на отмяна. Законът продължава 
да съществува в правния мир, но не поражда правни последици. 
Отмяната на закона е проявление на законодателната власт, която 
Конституцията предоставя единствено на Народното събрание. За 
разлика от нея правната последица, изразяваща се в неприлагане 
на противоконституционния закон, е акт на конституционно 

13 Сталев Ж. и Неновски Н., Конституционният съд и правното действие на неговите решения, Сиби, С., 1996
14 Пак там, 23
15 Пак там, 58-59
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правосъдие. Приравняването на правния ефект на обявяването на 
противоконституционност от КС и на отмяната от Народното събрание 
по същество означава придаване на законодателна функция на 
Конституционния съд и то по тълкувателен път. Още по-малко допустимо 
от гл. т. на конституционната уредба според застъпниците на това ста-
новище е идеята за възстановяване, „възкресяване“ на предходния на 
отмяната/изменението закон, което също представлява „законодател-
на дейност в нейния чист, завършен и съвършен вид“16.

Изходът от този спор в някаква степен е предопределен с постановяването 
на Решение № 22 от 31 октомври 1995 г. по к. д. № 25/95 г., с кое-
то КС даде задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение 3 от 
Конституцията и се произнесе по въпроса какви са правните последици 
от решенията на Конституционния съд в хипотезата, когато се обяви 
за противоконституционен закон, който изменя или отменя действащ 
закон. Според конституционното решение, когато Конституционният 
съд обяви за противоконституционен закон, с който се отменя или 
изменя действащ закон, последният възстановява действието си в 
редакцията преди отмяната или изменението от влизане в сила на 
решението на съда. Според Съда изразът „не се прилага“ съдържа 
забрана за прилагане на закона, която е безусловна, императивна и 
за постоянно. Доколкото действието на един закон се състои в неговото 
прилагане, закон, който не може да се прилага, престава да действа, 
той губи правния си ефект и престава да съществува като нормативен 
акт. КС допълва, че обезсилването на закона, което настъпва с обя-
вяването му за противоконституционен, е равносилно на отмяната му 
от Народното събрание съгласно разпоредбата на чл. 84, т. 1 от Кон-
ституцията, от което той прави извода, че съществуват два механизма 
за обезсилване на правните норми – чрез формалната им отмяна от 
Народното събрание и чрез обявяването им за противоконституционни. 
Възстановителното действие на решението на Конституционния съд 
по отношение на предходния закон се аргументира с опасността в 
резултат на отмяната да възникване законова празнота и свързаните с 
нея рискове за конституционно установените права и интереси, както 

16 Мръчков В., За правната сила на решенията на Конституционния съд, които установяват противоконститу-
ционност на законите, Съвременно право, 6/1998. Така и Друмева Е., Конституционно право, пето допълнено 
и преработено издание, Сиела норма, С., 2018, 612
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и с липсата на срок, в рамките на който Народното събрание следва 
да уреди последиците от обезсилването на противоконституционните 
разпоредби, което застрашава правната сигурност и създава състоя-
ние, което е нетърпимо и несъвместимо с духа и разпоредбите на 
Конституцията. 

Решението на Конституционния съд не се приема еднозначно от 
представителите на правната наука. Още при постановяването му 
особени мнения представят трима конституционни съдии – Тодор 
Тодоров, Пенчо Пенев и Александър Арабаджиев.

Според съдия Арабаджиев „крайният тълкувателен резултат, залегнал 
в диспозитива на решението, съставлява едно възможно – и 
безусловно прагматично – разрешение, което обаче не намира опора 
в Конституцията“ и не може да обясни възстановителното действие на 
конституционното решение спрямо предишния (отменен или изменен) 
закон. Той подчертава, че колкото и да е нетърпимо положението, което 
се създава с обезсилването на един изменящ закон, запълването 
на т.нар. законова празнота не може да бъде постигнато чрез 
постулирането, че се възстановява действието на предишния закон, 
обосновано с принципа на правовата държава, и отново признава, че 
макар това разрешение да е прагматично и поради това привлекателно, 
„то се явява предвзето и пренебрегва отредената от Конституцията 
функция на конституционната юрисдикция“.

Проф. Пенчо Пенев, тогава конституционен съдия, поставя под съмнение 
категоричността и еднозначността на изводите на КС, като смята, че те 
не биха могли да бъдат безрезервно подкрепени чрез тълкуване на 
конституционния текст на чл. 151, ал. 2, изр. 3 от КРБ. Според него 
възстановителният ефект не винаги е присъщ на конституционното 
решение, с което се обявява за противоконституционен закон, 
отменящ или изменящ закон. То е възможно само в рамките на приз-
натата от Конституцията компетентност на КС и отреденото му място 
в системата от държавни органи. В по-късни свои публикации проф. 
Пенев развива допълнително своите възгледи, като подчертава, че с 
Решение № 22/1995 по к.д. № 25/1995 г. КС прави „опортюнистично 
тълкуване на чл. 151, ал. 2 с цел да може да оправдае последващия 
извод за възстановителен ефект на решението при обявяване на 
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противоконституционност на закон, който е отменил или изменил 
действащ закон“17. Анализирайки мотивите на съдебното решение, той 
поставя и редица основателни въпроси, които възприетото тълкуване 
неминуемо повдига – какво се случва, ако „възкресената“ уредба е 
също противоконституционна; не трябва ли КС да вземе отношение 
по този въпрос, когато се произнася по конституционосъобразността 
на атакувания пред него закон; ако направи това, няма ли да се 
произнесе служебно, без да е сезиран; ако не може да направи това, 
а възстановените норми също са противоконституционни, няма ли да 
обезсмисли това самото възстановяване и т.н. 

Всички изложени дотук критични възгледи, независимо дали приемат 
или отричат отменителния (обезсилващ ефект) на конституционното 
решение, остават в рамките на допускането, че решенията на 
КС за обявяване на противоконституционност на законите имат 
конститутивно действие – че с влизането си в сила, занапред, те 
непосредствено предизвикват правна промяна, като било отнемат 
валидността на оспорения пред КС закон (според част от авторите), 
било въвеждат забрана за неговото прилагане в бъдеще (според други 
автори). В правната наука обаче са изказани и други становища, 
които изхождат от концептуално различна отправна точка18. Според 
тези автори (най-подробно този възглед е аргументиран от Явор 
Зартов) решенията на КС за обявяване на противоконституционност 
на законите имат не конститутивно, а само установително действие – 
те не пораждат отмяната, обезсилването на противоконституционния 
закон, а само прогласяват тази отмяна, която е настъпила по силата 
на върховенството на Конституцията и непосредственото действие на 
нейните норми. Именно защото правните последици от установяването 
на противоконституционност имат за цел да осигурят върховенството 
на Конституцията, тя не настъпва по силата на решението на КС, а е 
налице още от момента на влизане в сила на противоконституционния 
закон. На тази основа застъпниците на това становище обосновават 
допустимостта на инцидентния контрол за конституционност от страна 

17 Пенев П. Нормативни и практически очертания на българското конституционно правосъдие. Проблеми и 
перспектива, ИК „Светулка 44“, С., 2013, 159
18 Зартов Я., Гранични проблеми на противоконституционността на закона в практиката на Конституционния 
съд и съдилищата, Съвременно право, 3/2001, 61 – 71, и Конституционно правосъдие на Република България, 
глава девета, Сиела, С., 2004
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на съдилищата, обратното действие на решенията на КС за обявяване 
на противоконституционност на законите и отсъствието на сила на 
пресъдено нещо на конституционните решения (поради отсъствие на 
една от основните й характеристики, а именно непререшаемост на 
спора). Пак заради допускането, че противоконституционният закон е 
нищожен и следователно той не се отменя по силата на конституционното 
решение, те аргументират тезата, че решението за обявяване 
на противоконституционност не може да има възстановително 
действие по отношения на предходната законова уредба. КС не е 
компетентен да се произнася коя е приложимата след прогласяване 
на противоконституционността обща норма. Това е въпрос, който се 
решава от съда, който разглежда делото по повод правен спор относно 
отношения, възникнали на основата на противоконституционния 
закон.

Независимо какво е отношението към направеното с Решение № 
22/1995 г. тълкуване на Конституцията, то е окончателно и задължително 
за всички държавни органи (включително за самия КС), юридически 
лица и граждани. Според преобладаващото становище в доктрината 
заради задължителния си характер и формираната сила на пресъдено 
нещо тълкувателният резултат не може да бъде преодолян по пътя на 
ново абстрактно тълкуване (подобно искане би се явило недопустимо 
съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗКС) – приема се, че макар по принцип нежела-
телно, това е възможно само при каузалния тип тълкуване при наличие 
на много основателни причини и при силна и убедителна аргументация19 
(въпреки че, доколкото КС сам преценява дали отправеният към него 
въпрос е от негова компетентност и дали искането е допустимо, и тази 
преценка не подлежи на никакъв контрол, биха могли да се открият 
примери в практиката на КС, че това правило невинаги се следва 
неотклонно). Единствено възможният, макар и по-труден път като че ли 
се очертава единствено промяната на Конституцията. Предложения за 
усъвършенстване на уредбата на действието на решенията на КС са 
правени от редица конституционалисти дори още преди влизане в сила 
на Решение № 22/1995 г. Такива обаче не са поставени за обсъждане 

19 Пенев П. Нормативни и практически очертания на българското конституционно правосъдие. Проблеми и 
перспектива, ИК „Светулка 44“, С., 2013
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в рамките на дискусията по последните няколко конституционни 
изменения, въпреки че те засегнаха и главата, посветена на 
Конституционния съд (към органите, оправомощени да отправят 
искания към КС бяха добавени омбудсманът и Висшият адвокатски 
съвет). Част от тези предложения de lege ferenda ще бъдат представени 
и по-долу в настоящото изложение. 

Дори и без да се прибягва към поредната конституционна промяна 
обаче, почти 25 години след влизане в сила на Решение № 22/1995 г. 
темата заслужава да бъде поставена отново поне на дискусия. 

Настоящата тема е посветена на действието на решенията на КС, с 
които той се произнася по искания за обявяване на противоконститу-
ционност на закони. Извън нея остават актовете, с които КС осъщест-
вява останалите си конституционни правомощия. Въпреки че поставят 
интересни въпроси, изложението не се спира и на действието на ре-
шенията на КС, с които се обявяват за противоконституционни други 
актове на Народното събрание и актовете на президента.

2. Правна същност и действие на решенията на КС

Решенията са актовете, с които КС се произнася по съществото 
на спора (чл. 14, ал. 2 от ЗКС). От гл. т. на настоящата тема това са 
актовете, с които КС установява противоконституционност на закона 
или отхвърля искането. 

Контролът за конституционност на законите заема централно място 
в системата на конституционното правосъдие. Той е ядрото на т.нар. 
нормен контрол, упражняван от КС и може би най-ефективният 
механизъм за гарантиране на върховенството на Конституцията20.

Правната уредба на действието на решенията на КС за обявяване на 
противоконституционност на законите е твърде лаконична. Тя се със-
тои от разпоредбите на чл. 151, ал. 2, изр. 3 и ал. 3 от Конституцията и 
няколко разпоредби от Закона за Конституционен съд. Към тях следва 
да се прибавят нормите, които се отнасят въобще до правната сила и 

20 Пак там, 121 – 122
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действието на решенията на КС и процедурата за тяхното приемане и 
влизане в сила. 

Въпреки наличието на отделни алтернативни становища, 
конституционноправната доктрина се е обединила около няколко 
основни характеристики, определящи правната сила и действието на 
решенията за обявяване на противоконституционност на законите.

Първо, решенията за установяване на противоконституционност имат 
конститутивно действие (подобно на решенията на по-голяма част 
от конституционните юрисдикции, принадлежащи към европейския 
модел на конституционен контрол). Те не просто прогласяват едно 
съществуващо правно положение, а непосредствено предизвикват 
правна промяна. Противоконституциоността е пряка последица от 
влизането в сила на конституционното решение. До този момент, както 
приемат някои автори, законът се ползва от оборима презумпция за 
валидност21 – той се прилага и регулира обществените отношения, 
пораждайки валидно съответните правни последици.  

Второ, въпреки че не е изведена изрично, в литературата се приема, че 
решенията на КС се ползват със сила на пресъдено нещо, при това, както 
подчертава проф. Живко Сталев22, тя има много по-широки субективни 
и обективни предели в сравнение тази на  съдебните решения. Силата 
на пресъдено нещо следва, от една страна, от тяхната задължителност по 
отношение на всички държавни органи, юридически лица и граждани 
(чл. 14, ал. 6 ЗКС). Наред с това, тя се извежда от уредената забрана 
за пререшаване на спора – когато КС се е произнесъл с решение или 
с определение за недопустимостта на направеното искане, по същия 
предмет не могат да се правят нови искания (чл. 21, ал. 6 от ЗКС)23. 
Не на последно място, съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 5 от ЗКС 
решенията са окончателни и не подлежат на инстанционен или какъвто 
и да е друг контрол. Следователно освен с непререшаемост решенията 
за обявяване на противоконституционност се характеризират и с 

21 Така Неновски Н., цит. съч., 26
22 Цит. съч., 15 – 18
23 Именно забраната за пререшаване се поставя под съмнение от авторите, които оспорват формирането на 
сила на пресъдено нещо у конституционното решение (така напр. Я. Зартов). Други автори се опитват да смек-
чат тази забрана, като по изключение допускат възможността при определени обстоятелства КС да преосмисли 
даденото каузално тълкуване на Конституцията (така П. Пенев).
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неотменимост. Със сила на пресъдено нещо според проф. Сталев се 
ползва не само диспозитивът на решението, но и т.нар. главни, носещи 
мотиви.

Трето, решенията на КС за обявяване на противоконституционност 
действат erga omnes – те са задължителни и обвързват всички правни 
субекти за разлика от съдебните решения, които действат само между 
страните по делото.

Четвърто, решенията за обявяване на противоконституционност 
имат действие ex nunc, следователно правната промяна настъпва 
занапред. Актът, обявен за противоконституционен, не се прилага от 
деня на влизането на решението в сила (чл. 151, ал. 2, изр. 3 от КРБ). 
От това следва, че всички реализирали се в резултат на прилагането 
на закона правни последици запазват действието си – всички влезли 
в сила държавни властнически актове и всички правни сделки остават 
валидни, фактите, на които противоконституционният закон е придал 
правно значение, и породените от тях правни последици също се 
запазват. Някои автори24 приемат, че от принципа за действието 
занапред са налице изключения. Такова те аргументират например 
по отношение на висящите (заварените) към момента на влизане в 
сила на решението правоотношения. Спрямо тях законът престава 
да се прилага веднага и правоотношенията не могат да се развият 
съобразно него – възникналите права не могат да се упражнят 
принудително, а предявеният иск следва да се отхвърли. Това 
изключение, което част от авторите наричат „незабавно действие на 
обезсилването“, представлява практически признаване на обратна 
сила на конституционното решение. Аргумент за на извеждане подобен 
извод те черпят от разпоредбата на чл. 150, ал. 2 от КРБ, съгласно 
която, когато установят несъответствие между закона и Конституцията, 
Върховният касационен съд или Върховният административен съд 
спират производството по делото и внасят въпроса в Конституционния 
съд. Споменава се и разпоредбата на чл. 229, ал. 1, т. 6 от Гражданския 
процесуален кодекс, която предвижда спиране на гражданското 
производство, когато Конституционният съд е допуснал разглеждането 

24 Вж. Сталев Ж., цит. съч., 28
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25 Така Я. Зартов
26 Вж. Пенев П., цит. съч., 165

по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността 
на приложим по делото закон. Целта на посочените разпоредби е 
да не се допусне решаването на висящ правен спор в съответствие 
с противоконституционен закон (това е самостоятелно основание за 
касационно обжалване в съответствие с разпоредбата на чл. 280, 
ал. 1, т. 2 от ГПК). Както беше споменато по-горе, в правната наука 
са изложени и възгледи, които напълно отричат решенията на КС за 
обявяване на противоконституционност да действат занапред и раз-
простират техните последици спрямо всички правоотношения, въз-
никнали въз основа на противоконституционния закон, независи-
мо дали са реализирани (приключили) или висящи25. Въвеждането 
на  фигурата „незабавно действие на обезсилването“ не се приема 
в правната доктрина. Макар да не отричат напълно полезността на 
такава концепция, част от конституционалистите виждат проблем 
в извеждането на това действие на конституционното решение по 
тълкувателен път, без легална опора в българската Конституция26. От 
една страна, действието на противоконституциоността занапред брани 
правната сигурност и правата на правните субекти, които са съобразили 
своето поведение със закон, за който са вярвали, че валидно регулира 
техните отношения. Този принцип е от особено значение, като се има 
предвид, че българската Конституция не предвижда срок за оспорване 
на конституционосъобразността на закона и исканията може да се 
отправят неограничено във времето. От друга страна, допускането на 
ограничена обратна сила на решението на КС спрямо възникналите, но 
все още висящи правоотношения гарантира спазването на принципа 
на върховенство на Конституцията, който не търпи в правния мир да 
действат противоконституционни закони. Въпросът е дали подобно 
разрешение би могло да се изведе на основата на действащата 
конституционна уредба.

Едно скорошно решение на КС илюстрира и някои негативните аспекти 
на действието занапред. Става въпрос за Решение № 3 от 7 март 
2019 г. по к.д. № 16/2018, с което КС обяви за противоконституционни 
разпоредби от Закона за държавния служител. С въпросните норми за-
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конодателят въведе ново основание за недопустимост за назначаване 
и изпълнение на държавна служба, а именно упражненото право на 
определен вид пенсии, както и задължение за уволнение на служителите, 
които към датата на влизане на закона в сила са упражнили правото 
си на пенсия. Мотив за законодателната промяна според вносителите 
е необходимостта от „подмладяване“ на държавната администрация 
и по-широкото навлизане на информационните технологии в 
административната дейност. Както правилно обаче отбелязва КС, „мла-
ди” кадри по смисъла на закона се явяват лицата, които не са упражнили 
правото си на пенсия, независимо от възрастта им. Следователно в ре-
зултат от въведеното ограничение може да се стигне до освобождаване 
на квалифицирани служители на по-ниска възраст и назначаване на 
тяхно място на по-възрастни лица без професионален опит, които 
обаче не са упражнили правото си на пенсия и това обстоятелство 
се оказва тяхно основно предимство. Според КС ограничаването на 
основните права е допустимо и възможно само в случай, когато това се 
налага, за да бъдат съхранени висши конституционни ценности или да 
се предотврати засягането на други обществено значими интереси. В 
конкретния случай целта, свързана с освобождаване на работни места 
за млади и висококвалифицирани кадри, е непропорционална и не е в 
състояние да оправдае засягането на основни конституционни права 
на гражданите, каквито са правото на труд и правото на обществено 
осигуряване. Нормите от Закона за държавния служител са обявени за 
противоконституционни и като несъвместими с принципа за равенство 
на гражданите и принципа на правовата държава. С влизане в сила 
на решението на КС по силата на правилото на чл. 151, ал. 2, изр. 3 
от КРБ противоконституционните разпоредби не се прилагат. Поради 
кратките срокове в закона е напълно възможно предвидените в него 
правни последици вече да са се реализирали – служителите, упражнили 
правото си на пенсия, да са освободени. А заради действието си 
занапред конституционното решение не може да преуреди тези 
правоотношения. Тъй като към момента на освобождаването нормите 
са били валидни, уволнението на тези служители не може да бъде 
обявено за незаконно и те да бъдат възстановени на държавна 
служба. Липсва и специален режим за обезщетяване на гражданите 
за вреди, причинени от обявени за противоконституционни актове 
(за тях остава обшият гражданскоправен ред – те биха могли да се 
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позоват евентуално на чл. 7 от КРБ във връзка с чл. 49 от Закона за 
задълженията и договорите). В този случай последиците от прилагането 
на закона биха могли да се уредят в съответствие с правилото на чл. 
22, ал. 4 от ЗКС – от Народното събрание, но до този момент няма 
постъпил законопроект, чрез който да се изпълни това задължение (а 
както ще стане ясно от следващото изложение, тази норма повдига 
самостоятелни въпроси относно нейното приложение).

Когато се говори за действието на решенията за обявяване на 
противоконституционост на закон, два въпроса се открояват с особена 
значимост. Първият е какви точно са правните последици на решението, 
в  какво се изразява „неприлагането“ на закона. А вторият – какво се 
случва с отменената/изменената от противоконституционния закон 
предходна уредба. Според преобладаващото становище, отговорът на 
първия въпрос до голяма степен предпоставя отговора на втория. Този 
извод не би могъл да бъде безрезервно подкрепен.

Според екипа на Юридически барометър първият въпрос 
представлява по-малка сложност, а научният спор е до голяма степен 
чисто теоретичен. В крайна сметка дали ще приемем действието за 
отменително, или ще се придържаме към конституционното понятие 
„спиране на прилагането“, ефектът от влизане на решението за обявя-
ване на противоконституционност практически е един и същ. 

Съгласно разпоредбата на чл. 151, ал. 2, изр. 3 от КРБ актът, обявен 
за противоконституционен, не се прилага от деня на влизането на 
решението в сила. Според едното становище в науката изразът „не 
се прилага“ е равнозначен на „не действа“, следователно се отме-
ня, се анулира, обезсилва се. Аргумент се черпи и от разпоредба-
та на ал. 3, съгласно която частта от закона, която не е обявена за 
неконституционна, запазва действието си. По аргумент от противното, 
частта, която е обявена за противоконституционна, загубва действието 
си. Според привържениците на този възглед (а и според Решение № 
22/1995 г.) законът може да бъде обезсилен както чрез формалната 
му отмяна от Народното събрание, така и чрез обявяването за 
противоконституционен от КС и това е важно проявление на принципа 
на правовата държава. Според другото становище тълкуването на 
конституционните норми не може да обоснове отменителното действие 
на решението за обявяване на противоконституционност. Подобен 



122

тълкувателен резултат придава на конституционните норми по-широк 
смисъл от вложения от конституционния законодател и не съответства 
на буквата и духа на Конституцията. Основният закон е отредил мно-
го ясно мястото на Конституционния съд и не го е овластил със зако-
нодателни правомощия, каквото безспорно представлява отмяната. 
Законът, който е обявен за противоконституционен, спира да се при-
лага от момента на влизане в сила на конституционното решение, но 
продължава да съществува в правния мир, да бъде част от правната 
система, но вече не регулира обществените отношения.

Една от основните същностни характеристики на правната норма като 
общо правило за поведение е способността й, силата й да регулира 
човешкото поведение. За да съществува юридически, правната норма 
трябва да е валидна. Правната норма, която е лишена от свойството 
си да обвързва с определен модел на поведение, съответно със 
задължение за налагане на санкция в случай на неспазването му, 
не е валидна. Тя престава да бъде правна норма и да бъде част 
от правния ред. Юридически съществуват различни начини за 
извеждане на една правна норма от правния ред и обявяването й за 
противоконституционна е именно такъв начин. За да се признае този 
резултат, не е необходимо действието на решението на КС да се нарича 
отмяна и да се прави опит по тълкувателен път да се легитимира КС 
като орган със законодателни функции (някои автори дори използват 
понятието „негативен законодател“). Обявената за противоконститу-
ционна норма не е валидна, тя престава да съществува от момента на 
влизане на решението на КС в сила. Това, което остава след обявява-
нето на противоконституционност, е езиковият израз, речивият акт, с 
който е била „облечена“ правната норма. 

Далеч по сложно стои въпросът какво се случва с отменената/изменена 
законова уредба, след като обявеният за противоконституционен закон 
загуби своята валидност. Трудността произтича от необходимостта 
да се реши конкуренцията на няколко еднакво важни принципа. От 
една страна, принципът на правната сигурност и изискването за 
предвидимост на нормативната уредба, които са важни проявления 
на принципа на правовата държава, не допускат съществуването на 
правен вакуум, на законова празнота, при това без ограничение във 
времето. Воден от именно такива съображения, Конституционният 
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съд приема в Решение № 22/1995 г., че когато Конституционният съд 
обяви за противоконституционен закон, с който се отменя или изменя 
действащ закон, последният възстановява действието си в редакцията 
преди отмяната или изменението от влизане в сила на решението 
на съда. От друга страна, законодателната целесъобразност включва 
не само преценката как дадени обществени отношения да бъдат 
нормативно уредени, но и дали изобщо да бъдат уредени. Тази пре-
ценка е в изключителната компетентност на Народното събрание. КС 
не може да си присвоява тази законодателна функция, още повече, 
че в резултат на това би могло да се стигне до правни състояния, не 
по-малко нетърпими от гледна точка на Конституцията. С отмяната/
изменението на дадени законови разпоредби законодателят е изразил 
волята си, че предходната уредба вече не е необходима, не отговаря 
на обществените очаквания или на развитието на обществото. 
Независимо по какви точно причини се прави това, с влизането в 
сила на отменителния/изменителния закон предходната уредба става 
невалидна. Включването в правния ред на норми в същия юридически 
смисъл би могло стане единствено по пътя на ново упражняване на 
законодателната функция на Народното събрание – това биха били 
обаче нови правни норми (макар изразени в същата езикова форма), 
а не „възкресени“, „възстановени“ или по друг начин реабилитирани 
правни норми. Именно защото създаването на нови законови 
правни норми (независимо дали изцяло нови или изменителни) 
представлява проявление на законодателна функция в най-чист вид, 
КС няма легитимността и компетентността да я упражнява. Аргументът, 
че Народното събрание може да бездейства, не дава достатъчно 
основание да се пренебрегне конституционно отреденото място на КС 
и да се натовари решението му с действие, каквото конституционният 
законодател не е предвидил изрично. Излагайки критиката си към 
Решение № 22/1995 г., някои автори с основание повдигат редица 
въпроси, които неминуемо следват от възприето тълкуване27. Ако 
приемем, че принципът за върховенство на Конституцията не търпи 
съществуването на противоконституционни закони28, какво би се слу-

27 Така Пенев П., цит. съч.
28 Този извод също не е безспорен, доколкото българският модел на конституционно правосъдие е изграден на 
основата на последващия контрол за конституционосъобразност, като КС действа само при сезиране.
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чило, ако „възкресеният“ закон също е противоконституционен или ако 
засяга дори още по-тежко правата на правните субекти? При положе-
ние, че КС не може да действа служебно и никой от оправомощените 
субекти не направи искане, не би ли се стигнало до абсурдния резултат 
органът, който по Конституция е призван да брани върховенството на 
основния закон, да се превърне в създател на противоконституционна 
уредба. Може ли КС да изследва въпроса дали нормите, чието действие 
се възстановява, са съвместими с Конституцията и ако направи 
това, няма ли да наруши така принципа си на функциониране само 
при сезиране. Ако се продължи тази логика, би могло да се постави и 
въпросът защо точно предходната правна норма се възстановява, а не 
някоя от по-старите – всички те са еднакво невалидни и не отразяват 
волята на законодателя. 

Концепцията за възстановителното действие на решението за 
обявяване на противоконституционност е привлекателна, тъй като дава 
решение на проблема за избягване на нежелана законова празнота. 
Тя обаче е по-скоро прагматична, отколкото юридически обоснована. 
За да има конституционна опора, е необходима изрична уредба, 
каквато има в някои европейски държави. 

Авторите, които критикуват възгледа за възстановителното действие 
на решенията за обявяване на противоконституционност, много често 
търсят аргументи в нормата на чл. 22, ал. 4 от КРБ, съгласно която 
възникналите правни последици от обявения за противоконституционен 
акт се уреждат от органа, който го е постановил (в настоящата хипотеза 
това е Народното събрание). Според тях една от основните последици от 
прогласяването на противоконституционност е именно неприлагането 
на закона и възможната в резултат от това неприлагане законова 
празнота. От задължителния характер на конституционното решение и 
нормата на чл. 22, ал. 4 от КРБ те извеждат задължение за Народното 
събрание да изпълни решението, като предприеме съответни 
законодателни промени29. На друго становище са застъпниците на 
възстановителното действие. Според тях разпоредбата на чл. 22, ал. 4 
изобщо няма отношение към съдбата на самия противоконституционен 

29 Мръчков В. цит. съч.
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закон, нито поражда задължение за Народното събрание да упражни 
законодателните си правомощия, като запълни създадения правен 
вакуум или измени противоконституционната уредба. Разпоредба-
та се отнася единствено до последиците, възникнали от действи-
ето на закона до неговото обявяване за противоконституционен. 
Противоречивото тълкуване на чл. 22, ал. 4 от КРБ е предпоставено от 
твърде лаконичната, дори бланкетна формулировка на разпоредбата. 
Тя се изчерпва с указанието възникналите правни последици от акта 
да бъдат уредени. Не се предвижда нито в какво биха могли да се 
състоят тези последици – дали в накърняване на права, причиняване 
на вреди, висящност на правоотношения, законодателна празнота или 
нещо друго, нито каква форма следва да приеме уреждането на тези 
правни последици (когато става дума за Народното събрание, трудно 
мислими са други форми извън предприемане на законодателни 
действия). Въпреки повелителната си изразна форма, разпоредбата 
представлява по-скоро декларативна норма, доколкото в нея не се 
съдържа нито срок, нито механизъм за прилагането й. Когато органът, 
постановил противоконституционния акт, е Народното събрание, липсва 
и механизъм за контрол на евентуалното му бездействие извън общата 
политическа отговорност, която носят народните представители. Както 
ще се види от следващата част от изложението, Народното събрание 
далеч невинаги или поне не своевременно предприема законодателни 
действия, за да се съобрази с влязлото в сила конституционно решение. 

3. Действието на конституционното решение и българската 
законодателна практика 

Независимо дали се споделят или се оспорват мотивите на Решение 
№ 22/1995 на КС, то е задължително и обвързва с тълкувателния си 
резултат всички правни субекти. Следователно всички изложени в 
настоящото изследване съображения остават в полето на дискусията. 
За да се прецени значението на проблема за последиците от 
обявяването на един закон за противоконституционен, заслужава да 
се изследват конституционната практика по искания за прогласяване 
на противоконституционност на закони, последиците от обявяването 
на даден закон за противоконституционен, както и поведението на 
Народното събрание в такива случаи.
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От създаването си КС е постановил общо 390 решения. Обемът и 
форматът на изследването не позволяват да се направи обстоен 
анализ на цялата практика на КС, свързана с обявяване на 
противоконституционност на закони, поради което в рамките на този 
формат са изследвани решенията, постановени през последните 
10 години, които все пак дават възможност да се направят по-общи 
изводи. В периода 2009 – 2019 г. КС се е произнесъл със 122 решения. 
12 решения са свързани с упражняване на правомощието по чл. 149, 
ал. 1, т. 1 от КРБ – даване на задължително тълкуване на Конституция-
та. Интерес за настоящата тема са само решенията за установяване 
на противоконституционност и то само тези, които се отнасят до зако-
ни. Общият брой на тези решения е 88. От тях следва да се извадят 
решенията, в които искането за обявяване на противоконституционност 
е отхвърлено (41 решения). Броят на решенията, в които искането е 
уважено, е 47. Почти всички конституционни решения са свързани с 
оспорване на една или повече отделни законови разпоредби. Само в 
един случай КС е обявил за противоконституционен цял закон – става 
дума за Решение № 8 от 27 май 2010 г. по конституционно дело № 2 
от 2010 г., с който е установена противоконституционността на Закона 
за изменение на Закона за Националния архивен фонд (обн., ДВ, бр. 
103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.)30.

В 20 решения атакуваните разпоредби създават изцяло нова 
уредба, такава, която регулира за първи път дадена материя, без 
да се предхожда от друга уредба – следователно обявяването им за 
противоконституционни оставя нормативна празнина. Въпросът е 
винаги ли тази празнина е конституционно нетърпима или има случаи, 
когато, напротив, намесата на законодателя създава състояние, което 
е несъвместимо с принципите и нормите на Конституцията. Отговорът 
следва да е утвърдителен. Законодателната практика безспорно дава 
такива примери (за съжаление немалко от тях са свързани с изменения 
в Наказателния кодекс). Показателно в това отношение е например 
Решение № 12/2016 по к. д. № 13/2015, с което КС обяви за проти-
воконституционни разпоредби от Закона за изменение и допълнение 
на Наказателния кодекс (ЗИДНК) (ДВ, бр. 74 от 26.09.2015 г.). С 

30 Законът е обявен за противоконституционен поради неспазване на конституционната процедура за приема-
не на законите на две гласувания (чл. 88, ал. 1 от КРБ)
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атакуваните разпоредби законодателят предвиди изключение от 
обхвата на давността за наказателно преследване по отношение на 
редица престъпления, извършени от членове на ръководни органи на 
Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са 
възложени ръководни длъжностни или партийни функции. В допълнение 
е предвидено, че тази разпоредба се прилага с обратно действие и по 
отношение на престъпленията, за които давностните срокове са вече 
изтекли, което трябва да доведе до възобновяване на наказателните 
дела, които са били прекратени на това основание. КС обявява за 
противоконституционни тези разпоредби като противоречащи на 
принципа на правовата държава, на принципа равенството на граж-
даните, на забраната за утежняване на наказателната отговорност с 
обратна сила и на изискването за предвидимост на законодателството. 
От деня на влизане в сила на конституционното решение оспорените 
разпоредби загубват своята валидност. Тъй като на практика с тях се 
създава ново основание за изключване на давността за наказателно 
преследване, при обезсилването им не се възстановява предходна 
уредба, т.е. създава се правен вакуум по аргумент от Решение № 
22/1995 г. Тази празнота обаче е конституционосъобразна и желана, 
поради което не се налага Народното събрание да предприема 
законодателни действия за запълването й. 

По подобен начин стои въпросът с обявяването на 
противоконституционност на разпоредбите на новия чл. 242а от 
Изборния кодекс. Съгласно ал. 1 на посочения член, озаглавен 
„Последици при неупражняване на избирателното право“, лицата, които 
не са упражнили избирателното си право без уважителни причини в два 
поредни избора от един и същ вид, се заличават от избирателния списък 
за следващите избори и се вписват в списъка на заличените лица при 
условия и по ред, определени от Централната избирателна комисия. 
По искане на омбудсмана на Република България е образувано к. д. 
№ 11/2016 г. В решението си31 КС черпи аргументи от разпоредбата 
на чл. 42, ал. 1 от КРБ, която изчерпателно определя условията за 
придобиване на избирателно право. Включването в избирателния 
списък не е част от тези условия и не поражда избирателното право, 

31 Решение № 3/2017
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въпреки че има легитимиращо значение и поради това се явява 
задължително условие, за да може гражданинът да упражни правото 
си на глас. Затова според Съда предвиденото в ал. 1 ограничение в 
съчетание със следващите разпоредби на чл. 242а представлява 
препятствие, което може да се окаже непреодолимо и да доведе до 
фактическо лишаване от избирателни права на значителна част от 
избирателите. Разпоредбите са обявени за противоконституционни и 
поради несъответствие с принципа на правовата държава и принципа 
на равенство на гражданите пред закона. След обезсилване на 
атакуваните норми останалата законова празнота не се запълва от 
предходна правна уредба. Народното събрание също не е предприело 
действия за изменението им и това всъщност се явява изпълнение на 
конституционното решение. 

Когато се изследва реакцията на законодателя при обявяване на 
противоконституционност на законови разпоредби, няма как да 
се пропусне въпросът за повторното приемане и възпроизвеждане 
на обезсилената уредба след влизане в сила на решението на КС и 
правното действие на новите (стари) норми. За съжаление, особено в 
по-новата законодателна практика, случаи на подобно институционално 
„неуважение“ не липсват. Един от най-показателните примери за 
привидно зачитане на конституционното решение дава Законът за 
електронните съобщения (ЗЕС). С Решение № 2/2015 г. по к. д. № 8 от 
2014 г. по искане на омбудсмана на Република България са обявени 
за противоконституционни разпоредби от ЗИД на ЗЕС (Обн., ДВ, бр. 
17 от 2010 г.), свързан с транспониране на Директива 2006/24/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г. за запазване 
на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на 
общественодостъпни електронни съобщителни услуги или на обществени 
съобщителни мрежи, и за изменение на Директива 2002/58/ЕО. С 
атакуваните разпоредби се въвежда задължение за юридическите 
лица, осъществяващи обществени електронни съобщителни мрежи 
или услуги, да съхраняват всички данни, създадени или обработени в 
процеса на тяхната дейност, отнасящи се до трафика на съобщенията 
(т.нар. трафични данни) и се уреждат редът и условията за достъп до 
тези данни, включително лицата, които имат право на достъп до тях. 
Омбудсманът аргументира искането си с обстоятелството, че Директива 
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2006/24/ЕО междувременно е обявена за невалидна с Решение от 
8.04.2014 г. на Съда на Европейския съюз, поради несъответствието 
й с разпоредбите на чл. 7, чл. 8 и чл. 52, § 1 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз, а освен това оспорените разпоредби 
засягат недопустимо основни права на гражданите. КС обявява 
за противоконституционни всички атакувани разпоредби с много 
подробна аргументация, включително изследвайки конституционната 
практика на други европейски конституционни съдилища. След влизане 
в сила на конституционното решение законодателят с изключителна 
бързина (само за 11 дни) прие нов ЗИД на ЗЕС (Обн., ДВ, бр. 24 
от 2015 г.), който той мотивира с именно с целта за запълване на 
настъпилата след приемането на Решение № 2 от 2015 г. празнота в 
уредбата на процедурите за съхраняване на данни за трафика, които 
са необходими за предотвратяване, разкриване и разследване на 
тежки престъпления, както и за съобразяването й с конституционното 
решение. Всъщност приетият от Народното събрание закон почти до-
словно възпроизвежда старата уредба с някои (вярно) немаловажни 
детайли, свързани с повишаване на контрола върху събирането и 
достъпа до данните, за които обаче е спорно доколко внасят качествена 
разлика по отношение на конституционосъобразността на законовите 
разпоредби. Тази уредба продължава да действа, тъй като никой от 
оправомощените субекти не е направил искане пред Конституционния 
съд, а той не може да извърши проверка за конституционосъобразност 
ex officio.

От изследваните решения 27 засягат разпоредби, отменящи или 
изменящи съществуваща до момента уредба. Именно по отношение 
на тях се поставя въпросът за възстановителното действие на 
конституционното решение. Тук са възможни две основни хипотези. 
Първо, атакуваният закон отменя действаща уредба. В този случай с 
обявяването му за противоконституционен конституционното решение 
отново придава валидност на отменените норми („възкресява ги“) и те 
отново започват да действат. На следващо място, атакуваният закон 
може да изменя норми. Тогава действието на решението на КС се 
изразява във възстановяването им в редакцията отпреди изменението. 
Понякога нюансът между двете хипотези е трудно различим, тъй като в 
самото волеизявление за изменение на съдържанието на правни норми 
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имплицитно се съдържа и волята за отмяната им в старата редакция. 
Това е така и когато чрез използването на юридическата техника на 
изменението всъщност се отменя част от дадена правна разпоредба. 
И в двата случая обаче се поставя въпросът за правните последици на 
решението на КС по отношение на предходната уредба. КС е категоричен 
– когато се обяви за противоконституционен закон, с който се отменя 
или изменя действащ закон, последният възстановява действието 
си в редакцията преди отмяната или изменението от влизане в сила 
на решението на съда. Конституционната практика предлага такива 
примери. С Решение № 15/2010 г. по к. д. № 9 от 2010 г. КС обяви за 
противоконституционни § 1 и 2 от Закона за изменение и допълнение 
на Гражданскопроцесуалния кодекс (ДВ, бр. 13 от 2010 г.). Първият 
параграф допълва чл. 519 от ГПК, като предвижда, че не се допуска 
изпълнение на парични вземания срещу общините. Във връзка с тази 
промяна с § 2 от текста на ал. 1 на чл. 520, който в първоначалната му 
редакция изключва изпълнение върху средствата по банковите сметки 
на общините и другите бюджетно субсидирани заведения, постъпили 
като субсидия, трансфер или временен безлихвен заем от държавния 
бюджет, отпадат общините. В резултат от ограничена забрана за 
принудително изпълнение на парични вземания срещу общините се 
преминава към пълна забрана. Конституционното дело е образувано 
по искане на омбудсмана на Република България с твърдения, че 
уредбата нарушава права и свободи на гражданите и конкретно чл. 17, 
ал. 3, чл. 19, ал. 1 и 2, чл. 57 и 121 от КРБ и поради това противоречи 
на принципа на неприкосновеност на частната собственост, на 
равнопоставеността на субектите на частна собственост в условията 
на пазарна икономика и на равенството на страните в съдебния 
процес, тъй като според искането оспорената уредба дава привилегия 
на държавните учреждения и общините сами да преценяват кога и как 
да заплатят свои задължения към гражданите. Иска се също съдът да 
се произнесе дали оспорените разпоредби съответстват на чл. 17, ал. 
1 от Хартата за основните права на Европейския съюз, чл. 6, § 1 от 
Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и чл. 
1 от Допълнителния протокол към нея. КС отчита, че направеното със 
закона приравняване на общините към държавните учреждения във 
връзка с прилагане на особения ред по чл. 519 от ГПК е мотивирано със 
защита на обществения интерес, но едновременно с това заключава, 
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че общественият интерес не оправдава такова цялостно приравняване 
особено при положение, че не е създадена ясна и прецизна правна 
уредба, отразяваща спецификата на общините. В този случай пълно-
то приравняване „надхвърля защитата на обществения интерес като 
конституционна повеля за финансово осигуреното осъществяване 
функциите на публичната власт“. С тази логика на разсъждение Съдът 
постановява, че изменението на чл. 519 и чл. 520, ал. 1 от ГПК, 
осъществено със ЗИД на ГПК, е противоконституционно, тъй като се 
нарушават основни конституционни принципи – за правовата държава 
(чл. 4, ал. 1) и за еднаквите условия за стопанска дейност (чл. 19, ал. 
1 и 2). Интересно в това решение е и, че КС изрично се позовава на 
Решение № 22/1995 г. и постановява, че „докато не последва нова 
законова уредба, чл. 519 и 520 ГПК ще се прилагат в редакцията им 
преди въпросното изменение“, като изрично се указва и каква е тази 
редакция.

4. Сравнителноправен преглед 

Когато се изследва действието на решенията на КС и се правят изводи 
за пълнотата или качеството на конституционната уредба, е важно да се 
направи съпоставка и с правната уредба на действието на решенията за 
обявяване на противоконституционност в други държави, организирали 
конституционното си правосъдие по т. нар. континентален европейски 
модел (който е следван и при структурирането на българския КС). 
Интересни примери могат да бъдат открити в уредбата на статута и 
функционирането на конституционните юрисдикции на Испания, 
Германия, Австрия, Португалия, както и на някои от т.нар. нови демо-
крации (Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Литва, Латвия, 
Естония). 

Уредбата на действието на решенията за обявяване на 
противоконституционност в Австрия, която се приема за родина на 
континенталния модел на централизиран конституционен контрол 
(много често свързван с името на Ханс Келзен, който е и първи-
ят председател на австрийския Конституционен съд), се съдържа в 
Австрийската конституция, доразвита в Закона за Конституционния 
съд. Основните правила са уредени в разпоредбите на чл. 140 от 
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Конституцията. Отменителното действие на конституционното решение 
е прогласено изрично. Отмяната действа ex nunc и влиза в сила в деня 
на официалното публикуване (обнародване) на решението, освен 
ако КС не предвиди друг, по-късен срок, който не може да надхвърля 
18 месеца. Изрична уредба има и възстановителното действие на 
конституционното решение – съгласно чл. 140, пар. 6 от влизане в 
сила на конституционното решение отново започват да действат отме-
нените от противоконституционния закон разпоредби, освен ако КС не 
предвиди друго (при обнародването на решението изрично се посочва 
дали и кои разпоредби на стария закон започват отново да действат). 
По своя преценка Съдът може да предвиди обратно действие на 
решението. 

В Германия уредбата на действието на конституционните решения 
също се съдържа във Федералната конституция и е доразвита 
в Закона за Федералния конституционен съд. За разлика от 
Австрия, в Германия противоконституционният закон е нищожен и 
правомощието на конституционната юрисдикция се състои само 
в установяване, обявяване на тази нищожност (решението има 
установително, а не конститутивно действие). Съдът не е обвързан от 
посочените в искането основания, а прави всеобхватна преценка на 
конституционосъобразността на атакувания акт. Интересна хипотеза 
за ангажиране на компетентността на Федералния конституционен съд 
поставя федералното устройство на Германия. Уредбата допуска Съдът 
да бъде сезиран и с искане за установяване не на нищожността, а на 
валидността на даден акт, когато дадена държавна институция отказва 
да го прилага с аргумент за неговата противоконституционност. Уредени 
са условията, при които решението действа с обратна сила. Влязлата в 
сила присъда по наказателно дело, решено въз основа на обявения за 
противоконституционен закон, може да бъде преразгледана, ако бъде 
оспорена на това основание. Всички останали окончателни решения 
обаче остават в сила, но не могат да бъдат изпълнявани принудително. 
Даденото в изпълнение на такова решение обаче не може да се иска 
обратно.

Действието на решенията на Конституционния съд на Португалия е 
уредено в разпоредбите на чл. 282 от Конституцията на страната. Пор-
тугалският закон допуска както предварителен контрол за конституцион-
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ност на законите, така и последващ абстрактен контрол. Подобно на 
Българската конституция, в Конституцията на Португалия не се указва 
изрично дали решението за обявяване на противоконституционност 
има конститутивен (отменителен или друг) ефект или действието му 
се състои единствено в установяване на противоконституционността. 
В чл. 282 Конституцията говори за „обявяване, прогласяване 
със задължителна спрямо всички сила“. Изрично е предвидено, 
че решението действа с обратна сила, считано от приемането на 
противоконституционния закон. От момента на влизане в сила на 
конституционното решение се възстановява действието на отменената 
от противоконституционния закон уредба. Влезлите в сила съдебните 
решения, постановени при прилагане на този закон, остават валидни, 
освен ако КС реши друго в случаите, когато те са свързани с прилагане 
на  наказателни, административни или дисциплинарни санкции и те са 
по-неблагоприятни за лицето. Предвидена е и обща формула, даваща 
право на преценка на КС да предвиди по-ограничено действие на 
своите решения – с оглед осигуряване на правната сигурност или 
по съображения, свързани със справедливост или особено важни 
обществени интереси.

Испанската конституция също отделя специално внимание на действието 
на решенията на КС. Уредбата е доразвита в специален органичен 
закон, посветен на дейността на Съда. Съгласно разпоредбата на чл. 
164, пар. 1 от Конституцията решенията на КС се публикуват в официал-
ния вестник и влизат в сила от деня, следващ датата на обнародването 
им. Актовете на Съда са окончателни – те се ползват със сила на 
пресъдено нещо. Решенията, с които се обявява противоконституцион-
ност, са задължителни за всички правни субекти. Частта от закона, коя-
то не е обявена за противоконституционна, запазва действието, освен 
ако КС не предвиди друго в решението. В Органичния закон № 2/1979 
за Конституционния съд е предвидена самостоятелна глава, уреждаща 
последиците от решението за обявяване на противоконституционност. 
Съгласно разпоредбата на чл. 39 решенията, с които КС обявява 
дадени правни норми за противоконституционни, прогласяват тяхната 
невалидност. За невалидни се прогласяват и всички други норми на 
закона (макар да не са атакувани изрично), по преценка на Съда, които 
са свързани с оспорените (т.е. в тези хипотези контролът се извършва 
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жави се съдържа в Карагьозова-Финкова М., Конституционните юрисдикции в новите демокрации, Софи-Р, С., 
2009

служебно). КС не е обвързан от повдигнатите в искането основания 
за противоконституционност. Изрично е предвидена забрана за 
преразглеждане на влезли в сила съдебни решения, основани на 
противоконституционния закон, с изключение на такива, постановени 
в рамките на наказателни производства и производства за налагане на 
административни санкции, когато това би довело до прилагане на по-
благоприятен режим за дееца (отпадане на отговорността, прилагане 
на по-леко наказание и др.). Предвидено е обаче, че практиката 
на съдилищата следва да се счита променена в съответствие със 
съображенията, изложени в конституционното решение.

Интересни законодателни разрешения биха могли да се открият и в 
конституциите на някои от по-новите държави членки на ЕС32. Така 
например Унгарският конституционен съд има правомощието да 
се отклони от общите правила за действие на неговите решения (по 
правило ex nunc, в определени случаи – с обратна сила) и да определи 
различен момент, от който обявената за противоконституционна 
уредба става невалидна и спира да се прилага, когато това се налага в 
интерес на правната сигурност или особено важен интерес на страната, 
инициирала производството. Освен това КС може да задължи органа, 
допуснал нарушение на Основния закон, да предприеме действия или 
да упражни своите правомощия (в случай на бездействие или пропуск), 
като постави и срокове за това.

Конституционната юрисдикция на Чешката република също има 
възможност с решението да определи момента, от който оспореният 
акт става невалиден. В законодателството изрично е предвидено, 
че в решението се посочват и кои актове по прилагане на закона, 
обезсилен като противоконституционен, загубват правното си 
действие едновременно с него. Конкретизирани са последиците 
от конституционното решение върху влезлите в сила решения, 
постановени при действието на противоконституционния закон.

Законът за Конституционния съд на Словения съдържа детайлна 
уредба на правните последици от решението на КС. Предвидени 
са и двете възможни действия на конституционното решение – 
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конститутивно, когато КС обезсилва, отменя закона, и установително 
– когато Съдът само декларира, че законът не съответства на Консти-
туцията, без да го обезсилва. В каква форма ще се изрази волята на 
КС, до голяма степен зависи от неговата собствена преценка (въпреки 
че законът урежда някои по-общи критерии – например, когато 
несъответствието с Конституцията се състои в пропуск актът да уреди 
дадена материя въпреки наличието на конституционната делегация 
за това, действието е установително). В случай на обезсилване на 
закона действието на решението се разпростира с обратна сила върху 
всички заварени правоотношения – отношения, които са възникнали 
преди постановяване на конституционното решение, но които не са 
окончателно осъществени към датата на неговото влизане в сила. 
Когато КС само декларира, установи противоконституционността, 
законът остава валиден, но Съдът дава на органа, който го е приел, 
срок, в който да предприеме действия за отмяна на закона или за 
изменението му в съответствие с нормите на Конституцията. 

По подобие на уредбата в Българската конституция Конституцията на 
Литва също използва израза „не се прилага“, за да опише действието на 
решението на КС за обявяване на противоконституционност на закон. 
За разлика от нашия Основен закон обаче Литовската конституция 
разграничава последиците от влизане в сила на решенията за 
обявяване на противоконституционност на законите и на тези, с които 
КС упражнява другите си правомощия. В първия случай КС приема 
решение, а във втория – дава заключение, а парламентът следва да 
предприеме действия в съответствие с това заключение. 

Направеният бегъл сравнителноправен преглед на уредбата на 
действието на решенията, с които се обявява противоконституционност 
на законите, дава възможност да се изведат по-общи изводи 
за характера и състоянието на българската правна уредба. 
Въпреки наличието на някои повтарящи се елементи в модела на 
конституционен контрол на изброените държави, не може да се 
изведат универсални характеристики на решението за обявяване 
на противоконституционност. В част от държавите решението има 
конститутивно действие, а в други то само установява несъответствието 
с Конституцията. Някои решения действат занапред, а други – с обратна 
сила. В някои държави КС разполага с правомощие да отлага влизането 
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в сила на обезсилването на противоконституционния закон или пък да 
указва на парламента да предприеме действия за привеждането му 
в съответствие с Конституцията. Ако решението има възстановително 
действие по отношение на уредбата, отменена или изменена с 
атакувания закон, то това е указано изрично. Като цяло обаче прави 
впечатление, че в законодателството на другите държави е отделено по-
сериозно място на правните последици от влизане в сила на решението 
на конституционния съд. У нас немалка част от въпросите остават без 
нормативен отговор, което налага търсене на решението им по пътя 
на тълкуването. В резултат на това нерядко при изясняване на юри-
дическия смисъл на нормите в тях се влага по-широко съдържание 
от предвиденото от законодателя. Практически отсъства уредба на 
взаимодействието между институциите във връзка с предприемане на 
действия по повод обявяването на закона за противоконституционен и 
за уреждане на последиците/вредите от прилагането му.

5. Заключение и de lege ferenda

Проблемът за действието и правните последици на решението 
за обявяване на противоконституционност на законите е едно от 
сериозните предизвикателства в материята на конституционното 
правосъдие. Той е и един от най-силно полемизираните въпроси, 
по които представителите на правната наука и досега нямат единно 
становище. Позатихването на научната дискусия до голяма степен се 
дължи на постановяването на Решение № 22/1995 г., с което КС със 
задължителна сила легитимира отменителното и възстановителното 
действие на конституционното решение.

Поставените в рамките на настоящата тема въпроси нямат лесни 
и еднозначни отговори. Основна причина за това е, че възможните 
отговори предполагат внимателното намиране на баланс между 
различни конкуриращи се конституционни принципи. От едната 
страна е принципът на правовата държава, който изисква страната да 
се управлява според Конституцията и законите, т.е. всички основни 
сфери на човешка дейност да бъдат правно регулирани и то по начин, 
който да гарантира правна сигурност и предвидимост. От другата 
страна е основополагащият принцип за разделение на властите и 
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конституционно отреденото място на всеки от държавните органи с 
ясно очертан периметър на компетентност и конкретно определени 
форми на взаимодействие с останалите органи. От направения 
преглед на основните становища, изложени в рамките на научната 
дискусия, относно действието на решението за обявяване на 
противоконституционност на законите, е видно, че застъпниците на 
едната или другата теза черпят аргументи и дават предпочитание било 
на единия, било на другия конституционен принцип. 

Общият извод за непълнота, за недостатъчност на правната уредба 
поставя предизвикателството да се очертаят възможни предложения 
de lege ferenda. А такива са необходими, тъй като част от изводите, 
колкото и привлекателни да са те, включително даденото от КС 
задължително тълкуване, нямат нормативна основа в разпоредбите на 
Конституцията. 

Както се вижда от краткия преглед на уредбата в някои от държавите 
в ЕС, възстановителното действие на конституционното решение е 
познато, макар и не толкова често срещано в сравнителноправен 
аспект. За да бъде признато такова обаче на решението на Българския 
конституционен съд, това негово действие следва да се уреди изрично в 
Конституцията. При това хипотезите, в които възстановяването на пред-
ходната уредба е възможно, трябва да бъдат изчерпателно изброени. 
Би могло да се обмисли идеята и за уреждането на срок, в рамките на 
който Народното събрание да има възможност да предприеме действия 
за изменение на прогласения за противоконституционен закон, едва 
след изтичане на който, в случай на бездействие от негова страна, 
да се проявява възстановителното действие на решението на КС. 
Следва да се отговори и дали в тези случаи не е оправдано КС да има 
правомощието да се произнесе относно конституционосъобразността 
и на възстановената по силата на решението уредба. В тази връзка 
заслужава да се обсъди и въпросът за допускане на изключение 
от императивната норма за произнасяне на КС само в рамките 
на направеното искане (т.е. само по посочените в него конкретни 
разпоредби) в случаите, когато сезиращият орган е пропуснал да 
включи в искането разпоредби, които са систематично, функционално 
или логически свързани и се прилагат в единство с атакуваните. 
Прегледът на практиката на КС показва, че не са редки случаите, в 
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които едни разпоредби се обявяват за противоконституционни, а 
непосредствено свързани с тях други разпоредби, остават в сила, без 
на практика да могат да се прилагат.

Необходимо е да се уредят изрично правните последици на решението 
по отношение на заварените правоотношения – такива, които са 
възникнали при действието на противоконституционния закон, но които 
не са окончателно и в пълнота осъществени към момента на неговото 
обезсилване. Това би могло да постави въпроса за ограничено допускане 
на обратна сила на конституционното решение. В това предложение има 
известна логика, особено когато прилагането на противоконституционния 
закон е свързано с накърняване на конституционни права и свободи, тъй 
като предотвратява допълнителното натрупване на вредни последици от 
прилагането му, които впоследствие трябва да бъдат уредени от Народно-
то събрание, т.е. въвежда се известен автоматизъм, самоизпълняемост 
на конституционното решение. 

От много по-детайлна уредба се нуждае механизмът за възстановяване 
на последиците от прилагането на противоконституционния закон. 
Тази уредба трябва да даде отговор на въпросите в какъв срок 
следва да се предприемат съответните действия; в какво точно се 
изразява уреждането на последиците и поражда ли то задължение за 
органа, приел акта (в случая Народното събрание), да упражни своите 
правомощия, като го отмени или измени, за да приведе уредбата в 
съответствие с Конституцията; може ли КС да указва на Народното 
събрание как да постъпи, за да изпълни конституционното решение.

Част от изложените по-горе предложения безспорно предполагат 
конституционни промени. Дали те биха могли да бъдат направени 
от обикновено народно събрание или трябва да бъде следвана по-
тежката конституционна процедура, е предмет на по-сериозен анализ. 
На пръв поглед по-голяма част от предложенията не са свързани с 
промяна в установения от Конституцията баланс между държавните 
органи и не водят до промяна във формата на държавно управление и 
следователно не предполагат свикване на Велико народно събрание. 
Въпреки че е единствено възможният път, конституционната промяна 
е трудно постижима и не много реалистична особено при настоящата 
конфигурация на Народното събрание, в която постигането на 
конституционно мнозинство изглежда немислимо.
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Бележки
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Юридически барометър е гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на 

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

„Център за правни инициативи”. 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, и на www.legalbarometer.bg.

„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. „Иван Вазов” 24-26, ет. 1
Тел: (+359) 2 9865355 
е-mail: info@cli-bg.org
www.cli-bg.org, www.legalbarometer.bg
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юли - декември 2017       
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