


КОНСТИТУЦИОНЕН 
СЪД

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
1997–2006



Изказаните становища и мнения в настоящото изследване  
са отговорност на авторите и не отразяват непременно мненията  
и политиката на Институт „Отворено общество“ – София.  
Авторите следва да бъдат цитирани при всяко преиздаване
на материала, целия или част от него.

© 2010 Институт „Отворено общество“ – София. Всички права запа-
зени. Нито една част от това изследване не може да бъде публикувана 
или възпроизвеждана под каквато и да е форма без предварително 
писмено съгласие на Институт „Отворено общество“ – София.

ISBN 978-954-9828-97-9

Адрес:
Институт „Отворено общество“ – София
1000 София, ул. „Солунска“ № 56

Електронна поща: info@osi.bg 
Уебстраница: http://www.osi.bg



Институт „Отворено общество“ – София

София ● 2010

КОНСТИТУЦИОНЕН 
СЪД

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
1997–2006



АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

Проф. д-р Евгени Танчев – раздел IX
Проф. д-р Емилия Друмева – раздел III

Проф. д-р Мариана Карагьозова-Финкова – раздел VIII
Доц. д-р Пламен Киров – раздел II

Проф. д-р Снежана Начева – раздел VI
Д-р Даниел Смилов – раздел I (в съавторство), раздел V

Рада Смедовска-Тонева – раздел I (в съавторство), раздел VII
Доц. д-р Румяна Коларова – раздел I (в съавторство), раздел IV

Маргарита Модева – таблици и показалци



Съдържание

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТОВА ИЗДАНИЕ И НЕГОВОТО ПОЛЗВАНЕ . . . . . . . . . . 11

Предговор. КОНСТИТУЦИОННИЯТ КОНТРОЛ В СРАВНИТЕЛНА  
И БЪЛГАРСКА ПЕРСПЕКТИВА – проф. д-р Евгени Танчев, 
председател на Конституционния съд на Република България . . . . . . . . . . 13
1. Произход и минало на съдебния контрол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. Модели, форми, правомощия и резултати от контрола 

за конституционосъобразност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3. Някои дискусионни въпроси в конституционното правосъдие

в България . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ПРЕАМБЮЛ НА КОНСТИТУЦИЯТА. Въведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Раздел I. ОСНОВНИ НАЧАЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
І.1. Форма на държавно устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
І.2. Върховенство на закона (правова държава) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
І.3. Предимство на международните договори, ратифицирани 

и обнародвани по конституционен ред, пред вътрешното 
законодателство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

субекти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Раздел II. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ . . . 279 
II.1.  Право на живот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
II.2. Неприкосновеност на свободата и тайната на кореспонденцията 

и на другите съобщения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
II.3. Свобода на изразяване и право на достъп до информация . . . . . . . . 294
II.4. Свобода на сдружаване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
II.5.  Право на труд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

І.4. Равенство пред закона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
І.5. Разделение на властите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
І.6. Общо, равно и пряко избирателно право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
І.7. Политически плурализъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
І.8. Свобода на вероизповеданията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
І.9. Право на собственост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
І.10.   Установяване на държавен монопол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
І.11. Свободна стопанска инициатива и равенство на стопанските 



6   КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

II.6. Право на обществено осигуряване и социално подпомагане . . . . . 332
II.7.  Право на здравно осигуряване и достъпна медицинска помощ . . . . 340
II.8. Право на стачка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
II.9. Право на образование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
II.10.  Право на защита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
II.11. Задължение за плащане на данъци . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

Раздел ІІІ. НАРОДНО СЪБРАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
ІІІ.1. Правен статус на народния представител . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
 ІІІ.1.1. Избираемост и предизборна кампания . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
 ІІІ.1.2. Оспорване законността на избор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
 ІІІ.1.3. Свободен мандат. Участие в парламентарни комисии . . . . 391
ІІІ.2. Органи на Народното събрание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
ІІІ.3. Правилник за организацията и дейността 

на Народното събрание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
ІІІ.4.  Чужди войски в страната и български въоръжени сили извън 

страната . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
ІІІ.5. Законодателна дейност на Народното събрание . . . . . . . . . . . . . . . . 409
 ІІІ.5.1. Легислатура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
 ІІІ.5.2. Видове закони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
 ІІІ.5.3. Законодателен процес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
ІІІ.6. Конститутивни правомощия на Народното събрание . . . . . . . . . . . 447

Раздел ІV. ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
IV.1. Изисквания за избираемост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
IV.2. Правомощия на президента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
IV.3. Президентът – върховен главнокомандващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
IV.4. Обжалваемост на указите на президента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

Раздел V. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
V.1. Правомощия на Министерския съвет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
 V.1.1. Ръководство и осъществяване на вътрешната политика . . . 484
 V.1.2. Ръководство на изпълнението на държавния бюджет . . . . . 491
 V.1.3. Общо ръководство на въоръжените сили . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

V.1.4. Отмяна на незаконосъобразни или неправилни актове  
на министри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

V.2.  Срок на правомощията на Министерския съвет . . . . . . . . . . . . . . . . 503
V.3. Длъжностна несъвместимост за членовете 

на Министерския съвет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
V.4. Съдебен контрол на актовете на Министерския съвет и 

администрацията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507



7ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 1997–2006

Раздел VI. СЪДЕБНА ВЛАСТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 
VI.1. Независимост на съдебната власт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
 VI.1.1. Бюджетна самостоятелност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
 VI.1.2. Организационно-кадрова самостоятелност . . . . . . . . . . . . . 541

VI.1.3. Мандат на председателя на Върховния касационен съд, 
председателя на Върховния административен съд  
и главния прокурор – продължителност и възможност  
за продължаване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

VI.2.  Върховен касационен съд – организация и дейност . . . . . . . . . . . . 587
 VI.2.1. Структура на ВКС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
 VI.2.2. Дейност на ВКС – характер и обхват . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
VI.3. Съдебен контрол за законност на актовете на административните 

органи – същност и обхват  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
VI.4. Прокуратурата в системата на съдебната власт – взаимо-

 отношения и взаимодействия със съда и следствените органи . . . 612
VI.5. Висш съдебен съвет – мандат на изборните членове на ВСС; 

мандат на административните ръководители в органите на 
съдебната власт, с изключение на тези  
по чл. 129, ал. 2 от Конституцията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635

Раздел VII. МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА ВЛАСТ . . . . . 643
VII.1. Организация на органите на местното самоуправление 

и местната власт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
VII.2.  Общинска собственост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
VII.3. Бюджетна самостоятелност на общините . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658

Раздел VІІІ. КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675
VIII.1. Конституционен съд – статус на конституционните съдии . . . . . . 681

VIII.1.1. Мандатът на конституционните съдии е изрично  
установен в Конституцията и той не може да бъде  
продължаван по законодателен ред  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681

VIII.1.2. Конституционен съдия, избран/назначен на мястото  
на член от същия съд с предсрочно прекратен мандат,  
довършва този мандат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685

 VIII.1.3. Независимост на конституционните съдии . . . . . . . . . . . . 691
VIII.2. Актове, конституционността на които се оспорва 

пред Конституционния съд  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695
 VIII.2.1. Законите на Народното събрание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695

 а. Не подлежат на контрол за конституционност  
законите, приети преди Конституцията на РБ от 1991 г., 
които имат еднократно действие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695



8   КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

 б. Заварените актове със сила на закон, но под друго 
наименование, подлежат на контрол  
за конституционност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697

 в. Законите за изменение и допълнение  
на Конституцията, приети от Обикновено НС,  
подлежат на преценка от Конституционния съд относно 
конституционно установения ред за тяхното приемане  
и съблюдаването на резервираната за ВНС  
конституционна материя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698

 VIII.2.2. Международни договори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
 VIII.2.2.1. На контрол за съответствие с Конституцията 

подлежи както законът за ратификация, така и 
международният договор, предмет на ратификация . . . . 701

 VIII.2.2.2. На контрол за съответствие  
с Конституцията подлежат само международните  
договори на публичното право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703

VІІІ.3. Субекти на правото да сезират КС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714
VIII.3.1. Политическите партии нямат инициатива да задействат 

производство пред КС по чл. 150 от Конституцията . . . . 714
VIII.3.2. КС е валидно сезиран от ВКС/ВАС по чл. 150, ал. 1,  

ако искането е направено от ОС или Пленума,  
а по чл. 150, ал. 2 – от съответния съдебен състав, 
прилагащ оспорения закон по конкретно дело . . . . . . . . . 715

VIII.3.3. Общинските съвети могат да сезират КС само със  
спорове за компетентност с централните изпълнителни 
органи, и то, ако предметът на спора е предварително 
обсъден между заинтересуваните страни . . . . . . . . . . . . . . . 723

VІІІ.4. Изисквания към исканията, предявявани пред КС . . . . . . . . . . . . . . 728
VIII.4.1. Не подлежи на разглеждане искане до Конституционния 

съд за несъответствие на закон с международен договор, 
ако позоваването в искането е на международен акт, 
който няма характер на международен договор, или ако 
международният договор не е изрично посочен . . . . . . . . 728

VIII.4.2. Искане по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията е 
недопустимо, когато се отнася до установяване 
несъответствието на разпоредба от закон  
с международен договор, по който България  
още не е страна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730

VIII.4.3. Искания за преценка противоконституционността  
на политическите партии са допустими на основание 
тяхната дейност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733



9ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 1997–2006

VIII.4.4. Недопустимо е искане пред Конституционния съд, 
с което се оспорва отразеното в стенографските  
протоколи на Народното събрание, вкл. за броя на 
присъстващите и гласували народни представители . . . . 737

VIII.4.5. Искане за установяване противоконституционност  
на основание вътрешни противоречия във възприетата 
законодателна уредба е допустимо  
само ако по характер и степен противоречията  
са конституционно нетърпими . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  742

VІІІ.5. Тълкуване на Конституцията от Конституционния съд . . . . . . . . . 744
 VIII.5.1. Относно ролята и обхвата на компетентността  

на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 1  
от Конституцията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744
VIII.5.2. Относно допустимостта на тълкувателното искане . . . . 755
 VIII.5.2.1. Когато са постъпили две искания  

за задължително тълкуване на една и съща разпоредба  
или на една и съща част от разпоредба от Конституцията  
с идентичност на питането и КС се е произнесъл  
по едното от тях, налице е изчерпване предмета на 
тълкуване и второто искане се явява недопустимо . . . . . . 755 
VIII. 5.2.2. Когато искането за тълкуване има за предмет 
изясняване съотношението между две конституционни 
разпоредби, по които КС се е произнасял, но с него се 
поставят въпроси, които излизат от предмета  
на предишното питане, искането е допустимо . . . . . . . . . 757

 VIII.5.2.3. Изискване за правен интерес  
при предявяване на тълкувателно питане . . . . . . . . . . . . . . 758 
VIII.5.2.3.а. Правен интерес от тълкуване  
на Конституцията може да бъде обстоятелството, че  
се разработва законопроект по материя, уреждана от 
конституционна разпоредба, чието тълкуване се иска . . 758 
VIII.5.2.3.б. Неясноти относно смисъла и съдържанието 
на конституционната разпоредба, а така също и 
противоречивото или нееднакво прилагане на същата, 
обосновават правен интерес от тълкуването . . . . . . . . . . . 759

 VIII. 5.2.3.в. Когато искане за тълкуване се отнася до 
конституционна разпоредба или част от нея, която е ясна  
и не подлежи на тълкуване, искането се отклонява . . . . . . 763

 VIII.5.2.4. Конституционният съд не се произнася  
със задължително тълкуване, когато липсва 
конституционна разпоредба, към която да се отнесе 
поставеният тълкувателен въпрос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766



10   КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

VІІІ.6. Производство пред Конституционния съд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768
VIII.6.1. Производството по конституционно дело може да бъде 

прекратено и след като е допуснато за разглеждане по 
същество, поради оттегляне на искането от вносителя . . 768

VIII.6.2. Когато Конституционният съд се е произнасял за 
конституционосъобразността на законова разпоредба  
в нейна предишна редакция, при повторно искане  
по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията за същата  
разпоредба, макар и в изменена редакция, Съдът  
отклонява искането, ако оплакванията се свеждат 

 до същия разглеждан проблем,  
съдържащ се в разпоредбата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772

VIII.6.3. Отмяна, включително мълчалива, на оспорената 
разпоредба води до прекратяване на делото  
поради липса на предмет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774

VIII.6.4. Заседанията на Конституционния съд се провеждат  
без участието на заинтересуваните страни с изключение  
на изрично посочените от закона случаи, както и когато 
Съдът реши друго (чл. 21, ал. 1 ЗКС) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775

VIII.6.5. Парламентарните групи не се конституират като 
заинтересувани страни – Народното събрание е 
единен субект с оглед компетенциите му и народните 
представители при гласуването действат в съответствие  
със своята съвест и убеждения, без да са обвързани  
с волята на парламентарните си групи . . . . . . . . . . . . . . . . . 777

VIII.6.6. Проверката за съответствие на международен договор  
с Конституцията преди ратификацията му се извършва  
от КС въз основа на българския текст, който ще бъде 
внесен в Народното събрание; представянето по делото  
на този български текст е в тежест на органа, който е 
сключил процесния международен договор . . . . . . . . . . . 778

Раздел ІХ. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА. 
ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780

ІХ.1. Изменение и допълнение на Конституцията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785

ТАБЛИЦИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835

ПОКАЗАЛЕЦ НА РЕШЕНИЯТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯТА НА 
КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ПО ТЕМАТИЧНИ ЕДИНИЦИ . . . 842

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847



11ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 1997–2006

За целите на това иЗдание 
и неговото полЗване

Настоящата книга е продължение на инициативата на Института за кон-
ституционна и законодателна политика в Будапеща (СОLРI) „Конституцио-
нен съд – юриспруденция 1991–1996“. Това е втори том на изданието, което 
обобщава практиката на Конституционния съд (КС) за десетгодишен период 
– от 1997 до 2006 г. 

Предназначението на това издание е да бъде удачен и систематизиран 
справочник за практиката на КС, затова в него са публикувани всички 
решения и някои по-важни определения на Съда за периода януари 1997 
– декември 2006 г. Те са представени под формата на резюме, следвайки   
изцяло структурата на първия том. Резюметата са подготвени по определена 
схема: номер и дата на акта и по кое конституционно дело е издаден, по искане 
на кого е образувано делото, в какво се състои искането, кои правомощия 
упражнява Съдът, какво е решението на Съда. При резюмиране на мотивите 
са очертани обсъжданите по време на делото въпроси и аргументите, с 
които Съдът обосновава решението си. Диспозитивът на акта е представен 
изцяло. Особените мнения на съдиите, публикувани в ежегодното издание 
„Решения и определения на Конституционния съд“ или обнародвани в 
„Държавен вестник“ заедно със съответното решение, също са представени 
в съкратен вид. Становищата на съдиите само се споменават, без да има 
съпътстващо резюме.  

Резюметата на актовете и особените съдийски мнения са разпределени в 
тематични единици по раздели, които следват отделните глави на Конститу-
цията. В немалко случаи обаче разпределението е твърде условно, тъй като 
в едно решение често пъти се третира материя от няколко глави на основния 
закон. Поради това в настоящото издание в някои от решенията от даден 
раздел на книгата се правят препратки към други раздели.  Читателят тряб-
ва да има предвид това при ползването на книгата и да се ръководи от пре-
пратките, които се правят от едно резюме към друго.

Всеки един раздел от книгата е разработен от отделен автор, като някои 
от главите са развити в съавторство. Резюметата по раздели се предхождат 
от кратки уводни статии, подготвени от автора на съответната глава. Те 
имат за цел да въведат в материята, която третира съответният раздел от 
Конституцията. Авторите им обобщават практиката на КС по конкретните 
въпроси и едновременно с това анализират неговата юриспруденция. Тъй като 
тази уводна част съдържа както теоретичен, така и пракичен конституционен 
поглед, тя представлява ценен източник на информация и е полезна основа за 
научни и учебни занимания. 
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В края на изданието са представени таблици, които съдържат любопитни 
статистически данни за дейността и състава на КС. Включени са предметен 
показалец и показалец на актовете на Съда по тематични единици. Като 
приложение е публикуван и актуалният текст на Конституцията. 

Книгата има за цел да съдейства за утвърждаването на съдебния 
конституционен контрол като институция на модерната правова държава, 
гарант за правата и свободите на гражданите. Тя ще бъде в помощ на 
широк кръг заинтерсовани от практиката на КС лица – като се започне от 
представителите на магистратурата и хора, работещи в съдебната система, 
и се премине към преподаватели във висши учебни заведения, студенти, 
експерти и представители на неправителствени организации. Изданието 
е подготвено по начин, който да улесни максимално неговото ползване в 
ежедневната професионална и научна практика. 

Институт „Отворено общство“ използва случая да благодари на всички 
настоящи и бивши конституционни съдии, както и на експертите, участвали 
в проекта, без чиято професионална помощ и съдействие тази инициатива 
нямаше да може да се осъществи. 

Рада Смедовска-Тонева
координатор на проекта
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предговор

КонСтитуционният Контрол  
в Сравнителна и българСКа перСпеКтива 

Проф. д-р Евгени Танчев, 
председател на Конституционния съд на Република България

1. Произход и минало на съдебния контрол 
За правните позитивисти и представителите на аналитичната школа 

контролът за конституционност възниква от действащата конституция. 
Рождената дата на съдебния контрол над законодателството не се ос-

порва. Това е прочутото решение от 1803 г. на Върховния съд по делото 
„Марбъри срещу Медисън“ и солидната аргументация на председателя на 
Върховния съд Дж. Маршал. Това решение се оценява като исторически акт 
със значение, равно единствено на създаването на Федералната конститу-
ция на САЩ от 1787 г. Защото, ако бащите на Конституцията осигуряват 
американската независимост и успешното развитие на Съюза, то съдебният 
контрол гарантира конституционното върховенство и дългия живот на Фе-
дералната конституция.

И все кълновете на конституционния контрол могат и трябва да бъдат 
търсени в предишните фази на развитие, в предмодерните общества, защото 
историята доказва, че почти няма идеи или явления в политическата и прав-
ната област, които да възникват отведнъж и от нищото. 

Няма съмнение, че главната предпоставка за възникването на съдебния 
контрол е статусът на Конституцията като основен и върховен закон на дър-
жавата и обществото. 

Ако разпространим концепцията за върховен закон към други източни-
ци на правото и преди появата на писаната конституция, ще намерим ембри-
они на съдебния контрол в Античността1.

Друг източник за оформяне на съдебния контрол са политическите идеи 
на мислители, предназначени да възпират тираничната власт от времето на 
Античността, Средновековието и особено по време на Просвещението.

1 Класическият пример, който ще открием, е в Древна Елада. В Атинската полития nomoi 
са смятани за върховен закон и била създадена сложна и продължителна процедура за тяхното 
преработване. Тежка отговорност е лежала върху лице, предложило изменение и допълнение, 
което впоследствие не е било ратифицирано или се е оказало нежелателно. През един от пе-
риодите на гръцката история в V в. пр.н.е. дори е въведено смъртно наказание. Създадена е 
специална комисия към Народното събрание, наречена helea, която да прецежда новите закони 
и предлаганите изменения и допълнения, за да предпази върховенството на съществуващите 
закони и да елиминира неподходящи законопроекти. Въпреки че това безспорно не е съдебна 
дейност, нито пък е извършвана от съдилищата, тя може да бъде разглеждана като предшестве-
ник на съдебния контрол (Leoni, B. Freedom and the Law, 1962, 77–78; Cappelletti, M., W. Cohen. 
Comparative Constitutional Law. Charlottesville, 1977, 5–6).
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Аристотел, Полибий и Цицерон развиват първите идеи за смесено упра-
вление и разделение на властите. Едва ли би могло да се очаква изобретяване 
на близък аналог или механизъм, който е копие на конституционния контрол, 
дори и да бъдат открити изгубените съчинения на древните мислители. 

Семената на идеята за възпиране на тираничната власт покълват в раз-
лични течения на юриспруденцията, политическата мисъл и практика, дори 
преди размирните барони да наложат на крал Джон Magna Carta Libertatum 
от 1215 г. 

Откакто св. Тома Аквински застъпва тезата, че нелегитимният и неспра-
ведливият закон не бива да се спазват2, са предлагани различни механизми 
за ограничаване на властта. Диапазонът на механизмите е широк, а сред-
ствата включват:

– гражданско неподчинение на деспотичната власт дори във формата на 
влязъл в сила закон (без съмнение корените на идеята за гражданско непод-
чинение са проследени чак до Софокъл);

– разделение на властите, доразвито от Марсилио Падуански в конфлик-
та между църквата и държавата3 и особено по време на Просвещението от 
 Дж. Лок4, Ш. Л. Монтескьо5, абат Мабли и др.;

– съпротива, детрониране и дори убийство на даден деспот, ако запо-
ведите на краля противоречат на закона господен или нарушават правилата 
господни, или опустошават църквата6;

– оттегляне подкрепата на народа за властта на тирана7;
– съпротива на потисничеството под формата на въстание и сваляне на 

тираничното управление8.    
Отделните течения на политическата мисъл намират различни оправ-

дания за контрола върху деспотичните закони и диктаторското управление:

2 Тома от Аквино. Сума на теологията. Част ІІ, раздел 1. С., Изток–Запад, 2005, 1362–1378.
3 Marsilius of Padua. The Defender of Peace (Defensor pacis). New York, Harper and Row 

Publ.,1967, 8–97.
4 Доколкото за Дж. Лок съдебната власт е разновидност на изпълнителната, а третата власт 

е федеративната, то нито една от тези власти не би могла да контролира законодателната (Лок, 
Дж. Два трактата о правлении. Сочинения в трех томах. Т. 3. М., 1988, 346–349). 

5 Изградено върху опита на английската монархия след „славната“ революция от 1688 г., 
учението на Ш. Л. Монтескьо не би могло да включва съдебен контрол върху парламентарните 
статути, тъй като предполага суверенитета на Британския парламент в неговите три части – 
общините, лордовете и краля в парламента (Монтескьо, Ш. Л. За духа на законите. С., 1984, 
253–258).

6 По време на Реставрацията след клането на френските хугеноти в деня на св. Вартоло-
мей (вж. Brutus, S. J. Vindiciae Contra Tyrannos, 1579).

7 De la Boetie, E. Discours sur la servitude volontaire (1548). Columbia Univ. Press, 1942, http://
www.constitution.org/la_boetie/serv_vol.htm

8 Вж. Buchanan, G. De Jure Regni Apud Scotos (Правомощия на шотландската корона – 
The Powers of the Crown in Scotland). Austin, 1949, р. 89. В САЩ именно Т. Джеферсън е този, 
който е имал намерение да интегрира правото на революция в системата на управление. Малко 
въстание на всеки 20 години следва да контролира деспотичните амбиции на управляващите.
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– застъпниците на естественото право го смятат за нарушение на при-
родния закон, теологичната школа поддържа, че противоречи на божестве-
ния закон;

– представителите на доктрината за обществения договор го обявяват за 
нарушение на обществения договор;

– радикалнодемократичните теоретици го осъждат като узурпация на 
народния суверенитет. 

Общото между всички контролни механизми е, че те са спонтанни и 
спорадични средства за защита срещу несправедливостта и потисничество-
то. Те не са изградени като институционализирана система за възпиране на 
абсолютната власт, като гаранция, достъпна на сравнително малка социална 
цена, която е била на разположение на всеки един и на всички граждани, 
които са можели да си позволят разноските за съдебен процес.

Съдебният контрол е една от тези регулирани гаранции, които са задъл-
жителни в либералния конституционализъм. Той контролира управление-
то, като предотвратява авторитаризма и деспотичното управление, а също 
така е основно средство за защита, когато са нарушени конституционните 
човешки права. Друга изключително важна функция в контекста на полити-
ческата система е да действа като предпазен клапан за намаляване на соци-
алните конфликти, за предотвратяване на драстична промяна и предпазване 
на малцинствата от тираничните мнозинства. Решавайки дълбоки социални 
и политически конфликти чрез юридически средства, контролът на консти-
туционността намалява социалното напрежение и предотвратява неговото 
прерастване в граждански вълнения, войни или въстания. Политическите 
конфликти се смекчават и решават като правни спорове.

Първите всеобщо признати прецеденти в конституционализма, цитира-
ни като генезис на модерния съдебен контрол, принадлежат на британската 
конституционна практика. Сър Е. Коук формулира и прилага съдебния кон-
трол, като признава върховенството на обичайното право в началото на 
ХVІІ в. във Великобритания. В прочутото дело на Бонъм от 1610 г. Коук 
заявява, „че в много случаи обичайното право ще контролира актове на пар-
ламента и понякога ще отсъжда, че те са напълно невалидни: защото, когато 
акт на парламента е отново обичайно право и причина или противоречащ 
или невъзможен за изпълнение, обичайното право ще го контролира и ще 
отсъди, че подобен акт е невалиден“9. 

Този прецедент обаче не води до възникване на развит съдебен контрол 
във Великобритания вероятно поради два фактора. През следващите години 
властта на краля достига своята доминанта, а по време на революционните 
вълнения никой не се е стремил да утвърждава съдебния контрол10.

9 Coкe, B. An Essay on Judicial Power and Unconstitutional Legislation. Philadelphia, 1893, p. 24. 
10 От времето, когато създаденият от О. Кромуел „Инструмент за управление“ е суспен-

диран, Великобритания дори не прави опит да установи управленските взаимоотношения и 
основните свободи в писмена конституция. 



16   КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

Защо конституционният контрол възниква толкова късно в европейския 
конституционализъм? Едва повече от век след делото „Марбъри срещу Ме-
дисън“, след Първата световна война се създават първите модели в Европа, 
а в повечето страни дори след 50-те години на миналия век11.

Разглеждайки причините, които са направили контрола за конституци-
онност на законите задължителен атрибут на съвременната конституционна 
система, трябва да споменем: 

a) писаната конституция; 
б) желанието на управляващите елити, партии, лидери и широката об-

щественост да спазват върховенството на Конституцията или наличието на 
развита демократична, политическа и правна култура;

в) балансираното управление, основано на разделението на властите 
между трите власти, между учредителната и учредената власт и между съ-
юза и неговите членове, ако господства федерализмът;

г) липсата на деспотизъм от страна на изпълнителната власт като ед-
нолично управление или от страна на върховенството на законодателната 
власт, или колективен законодателен деспотизъм; 

д) отричането на неограничения народен суверенитет, упражняван пря-
ко или чрез омникомпетентна власт като тирания на мнозинството; 

е) спазването на личните свободи и правата на малцинствата.
Именно тези основания обуславят късното възникване на съдебния кон-

трол в Европа, невъзможността за установяване на съдебен контрол в древ-
ността, Средновековието, а също така и по време на комунистическите и 
фашистките режими или в диктатурите в някои страни от Третия свят12. 

2. Модели, форми, правомощия и резултати от контрола 
за конституционосъобразност
2.1. Модели и структури на контрола за конституционосъобразност 
В съвременния свят контролът за конституционност на законите съ-

ществува в различни форми. Общото правило е, че контролът на конститу-
ционосъобразност трябва да се установи извън законодателната и изпълни-
телната власт. В историята няма сериозни опити да се възложи контролът за 
конституционност на изпълнителната власт, въпреки че дори във Филадел-

11 Карагьозова, М. Американският и европейският модел на съдебен контрол за конститу-
ционност. С., 1994, 111–190.

12 Някои от тези причини обясняват защо във Франция едва към 1958 г. е бил създаден един 
много ограничен, специфичен модел за контрол на конституционосъобразността, защо прези-
дентът и министър-председателят са били единствените първи страни, на които е дадено право 
да сезират, знаейки факта, че почти едно десетилетие преди решението по делото „Марбъри 
срещу Медисън“ абат Сийес предлага да се създаде система за съдебен контрол. До известна 
степен това е отговор на предложението на Б. Констант държавният глава да бъде четвъртата 
власт, която е замислена като povoir neutre, т.е. неутрална власт. 
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фия през 1787 г. някои от бащите на Конституцията обмисляли Съвет за пре-
глед към президента, а в България през 80-те години на миналия век имаше 
предложение да се създаде в лицето на Държавния съвет аналогичен орган13. 

Усилията за възлагане на контрола за конституционосъобразност на 
законодателната власт са също толкова безсмислени, тъй като единствени-
ят резултат би бил един всемогъщ деспотичен парламент, като конвента от 
1793 г. по време на Якобинския режим във Франция. Вместо да контроли-
ра законодателната власт, контролът за конституционосъобразност би бил 
трансформиран в едно страшно оръдие на законодателната власт. Консти-
туционното върховенство би загубило всякакъв смисъл, тъй като би било 
погълнато от върховенството на законодателната власт.

Единственото възможно решение за всички модели на контрола за кон-
ституционосъобразност на законите е да се повери тази функция на съдили-
щата или да се създаде специална институция извън традиционната съдебна 
власт. Можем да си припомним обосновката на Ал. Хамилтън във „Федера-
листът“ и книгата на Ал. Бикел „Най-малко опасната власт“14.

След Ж. Ж. Русо и Дж. Бентам привържениците на доктрините за на-
роден суверенитет и парламентарно върховенство все още спорят за допус-
тимостта и рационалността да се повери контролът на конституционосъо-
бразността на съдилищата. По думите на Дж. Бентам: „Дайте на съдиите 
властта да анулират законите и вие прехвърляте част от върховната власт от 
събранието, в чието избиране хората поне имат някакво участие, на група 
хора, в чийто избор те нямат ни най-малко участие.“15 

Към тази аргументация е добавено съвсем малко от епигоните, които 
изпитват особено удоволствие да лепят етикети и да обвиняват съдиите в 
навлизане или дори в узурпиране на законодателни или учредителни пра-
вомощия при обявяването на закон, противоречащ на Конституцията, за ни-
щожен. Заслужава да се отбележи, че редица известни конституционалисти 
в Европа, особено в междувоенния период, се отнасят скептично към уста-
новяването на конституционни съдилища и привеждат възражения против 
конституционния контрол16.

Понякога съдилищата се квалифицират като политизирани институции, 
лидери на общественото мнение, арбитри в конфликти между властите, ка-

13 Поверяването на функцията за контрол на конституционосъобразността на държавния гла-
ва безспорно би довело до еднолична власт. Известно е, че тази власт е присъща на абсолютните 
крале или на диктаторите, въпреки че почива на много специфична предпоставка. Само кралят е 
можел да контролира конституционосъобразността, тъй като той е бил единственият човек, който 
е знаел каква е Конституцията и кое е конституционно, защото при raison d’etat монархическият 
суверенитет и управлението на господаря, а не на закона, са били принцип на държавата.

14 Ал. Хамилтън отбелязва „в случай, че конкретен закон противоречи на Конституцията, 
задължението на съда е да се придържа към последната и да пренебрегне първия“ (Мадисън, 
Дж., Ал. Хамилтън, Дж. Джей. Федералистът. С., 1997, с. 351).

15 Bentham, J.  A Comment on the Fragment of Government. London, 1974, p. 488.
16 Schmitt, C. Constitutional Theory. Duke Univ. Press. Durham, NC, 2008, 163–164. 



18   КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

тализатори на социални промени и държавни органи, които водят страната 
към „управление на съдебната власт“17. 

В САЩ критиците на съдебния контрол за конституционност на зако-
ните определят Върховния съд като върховен законодател18, супер законода-
телна власт19, последна инстанция, която открива намеренията на бащите на 
Конституцията20, и трета камара или постоянен конституционен конгрес21.

Независимо от критиката на конституционния контрол днес той е въз-
приет в Европа, а също така и в целия свят, като една от главните гаранции 
за конституционното управление и универсален инструмент, който осигу-
рява върховенството на Конституцията и защитата на основните права като 
утвърдена традиция в демократичното европейско конституционно наслед-
ство22. Чрез тълкуване на Конституцията съдилищата развиват съдържание-
то на конституционните разпоредби и фактически приспособяват Конститу-
цията към новите реалности. 

Съгласно структурите за неговото осъществяване контролът на консти-
туционосъобразността може да бъде разпръснат (дифузен) или концентри-
ран. При дифузната система съдебният контрол се извършва от множество 
институции, обикновено от всички или част от съдилищата, а при концен-
трираната система контролът на конституционосъобразността се поверява 
на една-единствена институция, която е съд или специален съвет за консти-
туционен надзор. 

Предварителният контрол за конституционосъобразност е единствената 
възможна форма в V Френска република, докато в други страни, като Ав-
стрия, Унгария и др., тя е комбинирана с последващ контрол на конституци-
оносъобразността, осъществяван от Конституционен съд.

Предварителният контрол за конституционосъобразност може да бъде 
единствено абстрактен, докато последващият контрол за конституционосъ-
образност може да бъде абстрактен или конкретен.

Различните системи на контрол на конституционосъобразността се уп-
ражняват от пет модела в съвременния свят.

a. Американският модел на съдебен контрол се прилага в Япония, Нор-
вегия, Дания, Бразилия, Аржентина, Чили, Хондурас, Гватемала и други 
страни в Латинска Америка през периодите, когато те имат демократични 

17 The New American Political System, 1980, p. 17; Bickel, A. The Least Dangerous Branch, 
1986, р. 229; Abraham, H. J. Freedom and the Court. New York, 1978, p. 6; Neely, R. How Courts 
Govern America. New York, 1981, 12–19. 

18 Berle, A. The Three Faces of Power, 1967, р. 49.
19 Miller, A. S. Judicial Activism and American Constitutionalism. – In: Constitutionalism. Ed. J. 

R. Pennock. New York, 1979, p. 357.
20 Corwin, E. The Constitution and what it Means Today. Washington, 1957, p. 252. 
21 Hand, L. The Bill of Rights. Harvard, 1957, p. 73.   
22 Rousseau, D. The Concept of European Constitutional Heritage in the Constitutional Heritage 

of Europe. – Science and Technique of Democracy, 17, European Commission for Democracy through 
Law. Strasbourg, 1997, 16–36.
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конституции. Съдебният контрол се извършва от всички съдилища в съ-
дебната система.

б. Съдебният контрол може да бъде поверен на Върховния съд. Този 
модел е развит в конституционната система на Индия, Австралия, Швейцар-
ската конфедерация, Ирландия, Канада, Южна Африка и др. Освен Върхов-
ния съд на страната другите съдилища не могат да се произнасят по консти-
туционосъобразността. Най-разпространеният аргумент е, че контролът на 
конституционосъобразността на законите е сложна дейност и трябва да се 
предоставя само на съдии, които са най-добре обучени и имат дългогодишен 
опит. 

В. Контролът на конституционосъобразността е концентриран в спе-
циален съдебен орган – Конституционен съд. Тази система преобладава 
в Европа, а най-добрите примери са Австрия, Германия, Италия, Испания, 
Португалия, Турция, повечето конституционни демокрации в Централна и 
Източна Европа, независимите републики от бившия Съветски съюз и др.

В Германия обаче съществува интересна особеност. Концентрираният 
контрол на конституционосъобразността, извършван от Федералния кон-
ституционен съд, не е предназначен да елиминира изцяло разпръснатата 
система на съдебен контрол. Докато Конституционният съд има изключи-
телната юрисдикция да контролира конституционността на федералните 
закони, всички германски съдилища могат да упражняват съдебен контрол, 
като правят преглед на други актове, които биха могли да противоречат на 
Конституцията.

Всички конституции на новите демокрации въвеждат конституционните 
съдилища. И дори конституциите в независимите бивши съветски републи-
ки прилагат този модел, за да заменят комитетите за конституционен надзор, 
създадени по време на перестройката на Горбачов, но оказали се неуспешен 
експеримент.

Моделът на Конституционния съд за пръв път е създаден в Австрий-
ската конституция от 1920 г. Това е най-ранната идея за концентриран и ин-
ституционализиран съдебен контрол, лансирана от известния европейски 
учен Х. Келзен. Почти едновременно идеята бива институционализирана в 
Конституцията на Чехословакия от 1920 г. Преди края на Втората световна 
война обаче контролът на конституционността не отговаря на очакванията 
на създателите на конституциите. Конституционните съдилища са най-ак-
тивни при решаването на спорове между федералното правителство и пра-
вителствата на провинциите членки. Доколкото авторитаризмът и тоталита-
ризмът се противопоставят на върховенството на Конституцията и правото, 
като елиминират контрола за конституционност, конституционните съдили-
ща процъфтяват в конституциите след Втората световна война в Европа.

Моделът на съдебен контрол на конституционността има известни осо-
бености, които отличават тази система от другите модели.
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Конституционният съд е поставен извън системата на съдилищата и е 
специална юрисдикция извън рамките на съдебната власт. В Европа кон-
ституционните съдилища се смятат за специален вид политически, но не и 
опартизанени съдилища, предопределени да охраняват върховенството на 
Конституцията, интегритета на конституционното управление и да дейст-
ват като основен стожер на човешките права. Конституционните съдилища 
правят преглед на всички юридически актове на парламента, президента, а 
в някои страни – и на нормативни актове на кабинета, когато бъдат сезирани 
за това. Противоконституционността и несъответствието на други актове 
на правителствената администрация с парламентарното законодателство и 
нарушаването на законите от подзаконови актове се контролират от специ-
ализирани административни съдилища в рамките на съдебната власт. 

На конституционните съдилища е отредена юрисдикцията да разреша-
ват конфликтите между учредените власти, възникващи от хоризонталното 
и вертикалното разделение на властите.

За разлика от Върховния съд на САЩ конституционните съдилища в 
Европа трябва да решават политически спорове, например относно резулта-
тите от общи избори или валидността на парламентарни мандати и касира-
нето им, да се произнасят за конституционосъобразността на политическите 
партии или за отказ на избрани представители да положат клетва пред Кон-
ституцията на основание, че са против някои от разпоредбите ѝ  .

За разлика от американския съдебен контрол конституционните съдили-
ща анулират закона или част от него, които се смятат за противоконституци-
онни и тяхното решение има erga omnes ефект или действие спрямо всички 
правни субекти.

Някои конституционни съдилища имат правомощието да тълкуват раз-
поредбите на Конституцията.

Някои конституционни съдилища като че ли компенсират липсата на 
втора камара на парламента по време на президентски импийчмънт, тъй като 
редица европейски страни имат еднокамарни представителни събрания.

Някои конституционни съдилища комбинират предварителен контрол 
на конституционосъобразността с последващ съдебен контрол, който се из-
вършва след влизането в сила на акта (Унгария).

В немалко страни конституционните съдилища контролират съответ-
ствието на международните договори преди ратификацията им с Консти-
туцията. 

г. Контролът за конституционност е възложен на специално създадена 
политическа институция, която не е съд. Тя е разположена извън тра-
диционната триада на властта. Тази уникална система за контрол на кон-
ституционността е създадена в Конституцията на V Френска република и 
с някои изменения и допълнения успешно функционира във Франция от 
1958 г. насам.
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Conseil Constitutionnel е първата, макар и неохотна институционали-
зация на контрола за конституционност във Франция, въпреки че идеята е 
лансирана по време на Френската революция от абат Сийес. Диктаторски-
те режими, парламентарното върховенство и всемогъществото на народния 
суверенитет, водещи до плебисцитарна демокрация, са осуетявали контрола 
на конституционността век и половина след Революцията. 

Първоначално Conceil Constitutionnel е създаден като инструмент на 
изпълнителната власт, тъй като единствено президентът или министър-
председателят са имали право да искат контрол над парламентарните за-
конопроекти. 

През 70-те години на миналия век след много изменения на Конституци-
ята се дава право на определен брой членове на всяка една от двете камари 
на парламента да сезират Конституционния съвет.

Друга важна стъпка е направена от самия Conceil Constitutionnel. В едно 
от своите решения Съветът разширява обхвата на проверка за конституци-
онност, прилагайки Преамбюла на Конституцията, в който са включени две-
те велики декларации за правата на човека и гражданина. 

д. Съвет на пазителите на Конституцията (Конституция на Ислям-
ската република Иран от 1979 г.). Институцията е създадена с цел защита 
на принципите на исляма и Конституцията и за избягване на конфликт меж-
ду тези принципи и законите на парламента (чл. 91). Съветът на пазители-
те се състои от шестима членове на духовенството, „които са справедливи, 
имат познания в областта на ислямската юриспруденция и са наясно с нуж-
дите на времето“. Те се подбират от Духовния лидер на страната. (Заслу-
жава да се отбележи, че съгласно чл. 110 лидерът назначава всички висши 
съдебни органи.) Други шестима юристи от различни дялове на правото, „от 
средата на мюсюлманските юристи“ се номинират от Висшия съдебен съвет 
и потвърждават от Меджлиса.

Конституционният контрол в арабския свят се осъществява според мо-
дели, които следват съдебния контрол за конституционност или френския 
образец на несъдебен политически предварителен контрол за съответствие 
на законите с Конституцията23.

2.2. Форми на съдебен контрол от страна на конституционните 
съдилища 
Според времето на неговото прилагане контролът може да бъде предва-

рителен – преди приемането и влизането в сила на закона, или последващ 
– когато законопроектът е влязъл в сила и е станал действащ закон. (Пред-

23 Вж. Tabular presentation of Constitutional Judicial Review prepared by A. Mavcic, http://
www.concourts.net/tab/; Браун, Н. Конституционализм и судебный пересмотр в Арабском мире. 
Доклад, подготовленный для ежегодного собрания ассоциации исследования Среднего Восто-
ка. Провиденс, Род Айленд, ноябрь 1996. 
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варителен надзор съществува в Австрия, Франция, Португалия, Унгария и 
Румъния.) 

Последващият конституционен контрол е няколко различни вида:
Първият от тях е съпътстващият контрол по време на съдебен процес в 

производство пред съдилища с обща юрисдикция, както е в САЩ, Швейца-
рия, Гърция и Португалия.

Контрол за съответствие на конкретна норма с Конституцията се осъщест-
вява в хода на съдебен процес в производство пред съд с обща юрисдикция 
по негово искане, като съдът трябва или да е убеден в противоконституцион-
ността на нормата (Германска конституция, чл. 100), или поне да има съмне-
ния, които не са неоснователни, относно неговата конституционосъобразност 
(Италия). Контрол за съответствие на конкретна норма с Конституцията се 
извършва в Германия, Италия, Австрия, Белгия, Гърция, България и др. 

Абстрактният контрол за конституционност се инициира независимо от 
правен спор от специално оторизирани правни субекти – високопоставени 
държавни служители, депутати, политически институции (Швейцария, Ав-
стрия, Германия, Испания, Белгия, Португалия, България, Унгария, Румъ-
ния, Словакия и др.). Съгласно конституциите на тези страни президентът, 
министър-председателят, определен брой депутати, върховните съдилища и 
главните прокурори имат право да сезират и могат да инициират абстрактен 
контрол за конституционосъобразност.

В конституциите на някои европейски страни е предвиден конститу-
ционен контрол въз основа на пряка конституционна жалба на граждани. 
Общата предпоставка на тази форма е, че гражданинът, подаващ жалбата, 
трябва да има пряк интерес и неговите права трябва да бъдат нарушени от 
противоконституционен закон, разпоредба или действие. (В Австрия тази 
форма на преглед е предвидена от чл. 140, 1 и 4 и чл. 144 на Конституцията, 
в Германия от чл. 93(1,4a) на основния закон, в Испания recurso de amparo 
в 161(1b) на Конституцията, в Швейцария чрез публичноправен иск с чл. 84 
на Федералния закон за съдебната система.)

Контролът за конституционност може да проверява закони, оспорвани 
на процедурна основа и по същество24.

2.3. Резултати и съдържание на конституционния контрол 
Резултатите варират при различните форми на конституционен контрол.
Предварителният контрол за конституционност е произнасяне по кон-

ституционността на закон, преди той да влезе в сила. Констатацията за про-
24 За подробности по формите на съдебен контрол вж. Troper, M. Judicial Review and 

International Law. – 4 San Diego International Law Journal, 2003, p. 39; Ferejohn, J., P. Pasquino. 
Comparative Avenues in Constitutional Law: Constitutional Structures and Institutional Designs, 
Constitutional Ajudication Lessons from Europe. – 82 Texas Law Review, June 2004, 1671; Von 
Brunneck, Alexander. Constitutional Review and Legislation in Western Democracies. – In: 
Constitutional Review and Legislation. Ed. Cr. Landfried. Baden-Baden, 1988, 219–263.
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тивоконституционност предизвиква преразглеждане на части от закона, ко-
ито противоречат на Конституцията, и заменянето им с разпоредби, съобра-
зени с Конституцията. Фактически тази форма на конституционен контрол 
има ефект, подобен на президентското вето. Те дори могат да доведат до 
еднакъв резултат, ако законодателната власт може да измени Конституцията 
с мнозинство от две трети и така да избегне противоконституционността, 
запазвайки закона, но изменяйки Конституцията (това е резултатът и при 
незачитане на президентско вето, когато то е основано на противоконститу-
ционност), или да промени закона в съответствие с определението на кон-
ституционния контрол и Конституцията (ефектът е почти същият като на 
успешно президентско вето). 

Резултатът от решението на Конституционния съд за противоконститу-
ционността на даден закон в рамките на абстрактния конституционен кон-
трол е анулиране на закона по отношение на всички (erga omnes). За всички 
европейски автори е ясно, че законът, обявен за противоконституционен, 
престава да действа. Налице обаче са спорове за момента, от който даден 
закон престава да съществува. Не може да има съмнение, що се отнася до 
действието на закона в бъдеще. Някои твърдят, че законът, обявен за проти-
воконституционен, престава да действа от момента, когато е влязъл в сила. 
Практически това означава нищожност на закона, който се отменя с обрат-
на сила. 

В САЩ Върховният съд трябва да реши дали противоконституцион-
ността анулира закона ex tunc (с обратна сила) или ex nunc (pro futuro), само 
по отношение на бъдещето. Доктрината за действието с обратна сила е де-
финирана от Върховния съд в делото „Наемателят на Ванхорн срещу До-
ранс“ (Vanhorne‘s Lessee v. Dorrance) (1795) като невалиден закон „никога не 
е имал конституционно съществуване, той е остарял закон, „мъртва буква“, 
и с не повече сила или полза, отколкото, ако изобщо не е бил създаван“. В 
делото „Линклетър срещу Уокър“ (Linkletter v. Walker) (1965) тази доктрина 
обаче е анулирана, като съдът заявява, че Конституцията нито изисква, нито 
забранява прилагането на юридическите актове с обратна сила25.

В Австрия решението на Конституционния съд обикновено има ex nunc 
ефект. То анулира целия закон или част от закон или указ, които се смятат 
за несъществуващи от момента, когато Съдът произнесе решението си. От 
друга страна, Конституционният съд има правомощието да анулира зако-
ни, които са били отменени от парламента, и това заявление означава, че 
решението на Конституционния съд ще има ефект на обратна сила, или ex 
tunc ефект. Основният принцип обаче е ex nunc. Има два важни детайла: 
констатацията за противоконституционност може да създаде задължение за 

25 Това се отнася особено за наказателното право, когато решението е в полза на обви-
няемия или е важно като защита на невинни лица, вж. Brewer-Carias, A. R. Judicial Review in 
Comparative Law. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1989, 151–155.
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законодателната власт да регулира и прецени ефекта, причинен от същия 
закон, тъй като той е бил в сила до решението на Конституционния съд, или 
Конституционният съд може дори да забави ex nunc ефекта на своето реше-
ние. Една комплицирана ситуация, която би могла да възникне вследствие 
от отмяна на закон, е тази, при която другите закони, отменени с него, могат 
отново да започнат да действат, без да е необходимо допълнително действие 
от страна на политическа институция26.

В Германия актовете, които бъдат обявени за несъвместими с Консти-
туцията, са недействителни. В случаите на абстрактен или конкретен кон-
трол на конституционността актът се обявява за нищожен ab initio или 
решението на съда има ex tunc ефект с обратна сила. Единственото из-
ключение от действието с обратна сила са наказателните производства, 
които се преразглеждат в съдилищата по отменения закон. Всички други 
административни и съдебни решения, основани на отменения закон, ще 
се смятат за неоспорими, но тяхното изпълнение, ако още не е извършено, 
ще бъде незаконно. За да избегне обявяване на противоконституционност, 
Конституционният съд може да използва формулата за тълкуването и да 
обяви само несъответствие на закона с Конституцията27. В Италия и Ис-
пания решенията на конституционните съдилища имат ефект erga omnes 
и нямат обратна сила. (Единствените изключения, където има действие 
с обратна сила, са наказателните дела, когато някой е осъден по закон, 
обявен за противоконституционен, или когато противоконституционният 
закон е вече отменен.) 

Конституцията на Португалия предвижда действие с обратна сила на 
решенията на Конституционния съд. Правомощията на Конституционния 
съд на Португалия са много широки и той може да смекчи ефекта на проти-
воконституционността, когато това се изисква от правната сигурност, право-
съдието или публичния интерес. При тези обстоятелства Конституционният 
съд може да смекчи някои от последствията, произтичащи от неизменността 
на действието с обратна сила. 

3. Някои дискусионни въпроси в конституционното  
правосъдие в българия 
Конституцията на Република България от 1991 г. за първи път в нацио-

налната история създава специализирана институция за контрол върху кон-
ституционността на законите.

Конституционният съд е специализирана съдебна институция, която не 
е инкорпорирана в съдебната власт. Институцията е изградена по прототипа 
на германската, австрийската, италианската и испанската конституционна 
юрисдикция с основни функции да защитава и прилага върховенството на 

26 Пак там, 201–202. 
27 Пак там, с. 214.
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Конституцията като основен закон, да решава институционалните конфлик-
ти между властите съгласно Конституцията, да тълкува разпоредби на Кон-
ституцията и т.н. 

Като защитава конституционното върховенство, Съдът изпълнява важ-
ната функция да защитава човешките права, провъзгласени в Конституцията 
от 1991 г. 

Друга група правомощия на Конституционния съд включва проверка на 
конституционността на международни договори преди тяхната ратифика-
ция, на президентските и парламентарните избори на партиите и решава 
въпроса за основателността на обвиненията, представени при искането за 
импийчмънт на президента. Конституционният съд упражнява последващ, 
концентриран, абстрактен контрол върху конституционността на парламен-
тарните закони и президентските укази, като европейския модел за консти-
туционен контрол, установен в Конституцията на Австрия от 1920 г., създа-
ден от известния в Европа и по-късно в САЩ юрист Х. Келзен, който е сред 
първите съдии, служили в съда28. 

Конституционният съд се състои от 12 съдии, назначавани за срок от 9 
години без право на преизбиране. За да се защити независимостта на ин-
ституцията, е предвидена специална процедура за назначаване. Народното 
събрание, президентът на Републиката и Върховният съд назначават по една 
трета от съдиите, избрани сред юристи с високи професионални и нравстве-
ни качества, с най-малко петнадесетгодишен юридически стаж. 

Достъпът до Съда съгласно Конституцията от 1991 г. е стеснен в сравне-
ние с практиката, установена в други нови демокрации и при европейския 
модел за конституционен контрол. Ограниченото право на сезиране е смя-
тано от създателите на Конституцията като гаранция за ефективното функ-
циониране на институцията, тъй като е приведен простият аргумент, че тя 
би могла да бъде претоварена с искове, особено след рухването на стария 
режим, и следователно парализирана29. 

Конституционният съд може да бъде сезиран от една пета от народни-
те представители, президента, Министерския съвет, главния прокурор и от 
председателите на Върховния касационен и Върховния административен 
съд. Обикновените граждани нямат право да предявяват жалби относно 

28 Вж. Jackson, V., M. Tushnet. Comparative Constitutional Law. New York, 1999, 455–708; 
Cappeletti, M. The Judicial Process in Comparative Perspecive. Clarendon Press, Oxford, 1989; 
Brewer-Carrias, A. Judicial Review in Comparative Law. Cambridge, 1989; Constitutional Review 
and Legislation. Еd. Ch.Landfried. Baden-Baden, 1988; Constitutional Review. Еd. B. van Riermund.  
1993; Control in Constitutional Law. Еds. C. M. Zoethout, G. Van Der Tang, M. Nijohof, 1993. За 
българския Конституционен съд вж. Сталев, Ж., Н. Неновски.  Конституционният съд и прав-
ното действие на неговите решения. С., 1996.

29 По време на създаването на Конституцията от 1991 г. са приведени и други аргументи 
за съществуването на Конституционния съд. Например той е бил смятан от някои за специален 
вид политическо правосъдие, а от голяма част от членовете на Великото Народно събрание – 
като заместител на липсващата втора камара на конституционната структура на Републиката.
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конституционосъобразността на парламентарното законодателство, което 
засяга техните права30. 

В следващия текст бих искал да отбележа някои от спорните въпроси, с 
които Конституционният съд на България се сблъска през първото десети-
летие след своето създаване.

Един от първите проблеми, с които българският Конституционен съд 
трябваше да се справи, бе обхватът на актовете, които подлежат на контрол 
за конституционосъобразност. Първоначално бе прието, че Съдът няма да се 
произнася по противоконституционни закони, влезли в сила преди приема-
нето на Конституцията на Република България от 1991 г. (§ 3 на преходните 
и заключителните разпоредби на Конституцията). Законите, противоречащи 
на Конституцията, автоматично престават да съществуват с влизането в сила 
на новата Конституция. През 1996 г. обаче Съдът реши дело за законността 
на такъв закон, като го обяви за противоконституционен, и поради ex nunc 
ефекта на решението Съдът прие, че законът, въпреки че е противоконститу-
ционен от деня на влизане в сила на Конституцията от 1991 г., не трябва да 
се прилага от момента на публикуване на решението, т.е. след 1996 г. 

Според намерението на създателите си Конституцията определя, че ре-
шенията на Конституционния съд имат задължително ex nunc действие (вж. 
чл. 151, ал. 2). При създаването на Конституцията част от депутатите във Ве-
ликото Народно събрание споделят мнението, че действието с обратна сила 
би подкопало принципа за върховенството на правото, който бе смятан за 
крайъгълен камък при основаването на новата демокрация след падането на 
тоталитарния режим. Либералният конституционализъм по принцип осъжда 
действието с обратна сила като инструмент, който подкопава обществения 
договор, правосъдието, сигурността на правото и легитимността на правния 
ред31. Учредителното събрание обаче не следва изцяло идеята да забрани 
напълно законови актове, действащи с обратна сила. Някои от аргументите 
срещу пълната забрана на ex post facto закона бяха, че пълното изключване 

30 В едно от решенията си Съдът де факто открива съвсем ограничен непряк достъп на 
гражданите по модела на чл. 100 от основния закон на Германия от 1949 г. Гражданите могат да 
предявят иск, като използват правомощието на Върховния съд да отправи въпрос за конститу-
ционосъобразност към Конституционния съд. 

31 Едно от най-красноречивите изказвания за действието с обратна сила на закона принад-
лежи на Б. Констан. По неговите думи: „Действието с обратна сила е най-пагубното покушение, 
което правото може да извърши. То означава скъсване на обществения договор и разрушаване 
на условията, на чиято база обществото ползва правата да изисква подчинение от индивида, 
тъй като то го лишава от гаранциите, които му осигурява обществото и които са компенсацията 
за жертвата, която изисква неговото подчинение. Действието с обратна сила лишава закона от 
истинския му характер. Закон с обратна сила въобще не е закон“ (Constant, B. Moniteur. June 
1, 1828, p. 755). В теориите за естественото право действието с обратна сила се смята за спра-
ведлива причина за гражданско неподчинение или убийство на тираните. „Законите с обратна 
сила, които са ex post facto законодателство, лишаващо човека от живот и свобода, нарушават 
принципа за неутралитет на закона. Затова те са нелегитимни, а съпротивата срещу тях е леги-
тимна“ (Neumann, F. The Democratic and Authoritarian State. New York, 1957, p. 158).
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на действието с обратна сила би помогнало някои от действията на бив-
шия режим да бъдат изключени от наказание и възмездие. Така забраната 
на действието с обратна сила бе обявена само в сферата на наказателното 
право, но не и по отношение на парламентарното законодателство в други 
области. 

По принцип ex nunc действието на решенията на Конституционния съд, 
обявяващи противоконституционността на закона изцяло или на някои от 
неговите разпоредби, е в съзвучие със сигурността на правната система и 
върховенството на закона, тъй като то установява презумпцията, че докато 
законът бъде обявен за противоречащ на Конституцията, той е конституци-
онен и следва да се прилага. Има случаи обаче, когато даден закон, обявен 
за противоречащ на Конституцията, сериозно е засегнал основните човешки 
права и други демократични ценности на Конституцията. При тези обстоя-
телства презумпцията за конституционосъобразност и невъзможността да 
се обяви законът за противоконституционен ab initio с ex tunc решение на 
Конституционния съд подкопава върховенството на правото. Нещата могат 
да се усложнят още повече, ако самият парламентарен закон, който е обявен 
за противоконституционен, има действие с обратна сила. 

В академичните среди възникна дискусия за действието на тълкувател-
ните решения на Конституционния съд съгласно чл. 149, ал. 1 на Консти-
туцията на Република България от 1991 г. Съгласно класическата доктрина 
тълкувателният акт няма правна стойност, ако е отделен от закона, който 
трябва да тълкува. Следователно, ако приложим общата теория на тълкува-
нето, тълкувателните решения на Конституционния съд следва да имат ex 
tunc действие32. След твърде оживен дебат в академичните среди Консти-
туционният съд отдаде предпочитание на становището, че всички негови 
решения, включително за тълкуване на Конституцията, имат действие (без 
обратна сила). 

Друг проблем, който събуди научен интерес, е свързан с естеството на 
тълкувателните решения на Конституционния съд. Задължителните тълку-
вателни решения на Съда осигуриха бъдещо непротиворечиво конституци-
онно тълкуване, което предотвратява противоконституционно законодател-
ство, като разрешава конституционната неяснота предварително, ex ante33. 

Тълкувателните решения споделят някои от правните черти на пред-
варителния контрол за конституционност, консултативните заключения на 
международните юрисдикции и предварителните определения на Европей-

32 Обратното заключение би означавало, че преди Съдът да произнесе своето решение, 
разпоредбата на Конституцията е имала едно значение, а след решението на Конституцион-
ния съд е придобила друго значение. Ако случаят е такъв, това ще доведе до едно-единствено 
обяснение – Конституционният съд е превишил правомощията си и е изменил Конституцията, 
действайки като представител на учредителната власт.

33 Вж. Dimitrov, H. The Bulgarian Constitutional Court and its Interpretative Jurisdiction. – 
Columbia Journal of Transnational Law, 37, 1999, 459–505.
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ския съд. Консултативни заключения се дават от Международния съд или 
от някои от щатските съдилища в САЩ по искане на държавни или частни 
лица и посочват как Съдът би отсъдил, ако възникне съдопроизводство по 
спор между страните по същия въпрос. Обратно на тълкувателните реше-
ния на българския Конституционен съд, консултативните заключения нямат 
задължителен ефект. Тълкувателни решения се дават като предварителните 
определения, когато съществуват различни мнения по съдържанието на да-
дена разпоредба и нейното съдържание не е ясно. И двете правни явления 
имат задължителен характер – предварителните определения по отношение 
на правото на ЕС за националните съдилища и тълкувателните решения на 
българския Конституционен съд за националния парламент, президента и 
правителството трябва да съобразят своите правни актове или действия с 
Конституцията в съответствие с мнението на Конституционния съд. 

В контекста на конституционното управление тълкувателните решения 
утвърждават становището на Конституционния съд като тълкувател на Кон-
ституцията и посредник между спящата учредителна власт (която се задей-
ства при необходимостта от конституционна промяна) и действащите ин-
ституции на учредените законодателна, изпълнителна и съдебна власт.

В редица случаи чрез тълкувателни решения Конституционният съд 
предварително, ex ante, дефинира определени принципи и обхват на парла-
ментарното законодателство, така че да отговарят на изискванията на Кон-
ституцията в областта на човешките права.

Един от най-спорните въпроси се отнася за последствията, след като да-
дена разпоредба, представляваща изменение и допълнение на парламента-
рен закон, бъде обявена за противоконституционна34. Съдът чрез тълкуване 
стига до извода, че в този случай, след като неговото решение влезе в сила, 
настъпва автоматично възобновяване на действието от преди изменението 
и допълнението. Това тълкуване бе посрещнато с много контрааргументи, 
най-важният от които е, че няма такава изрична разпоредба на Конституци-
ята и че автоматичното възобновяване фактически е специален случай на 
действие с обратна сила на решението на Конституционния съд. Освен това 
възобновяването следва да се смята за противоречащо на текста на чл. 22, 
ал. 4 от Закона за Конституционния съд, който гласи, че възникналите прав-
ни последици от акта, обявен за неконституционен, се уреждат от органа, 
който го е постановил. Друг аргумент срещу автоматичното възобновяване 
на действащи разпоредби, изменени и допълнени с норми, които са обявени 

34 В конституциите на Австрия и на Португалия има изрични разпоредби за възобновя-
ването на правни норми, които са били изменени и допълнени с разпоредби, които са обявени 
за противоконституционни. През 1940 г. Х. Келзен обяснява това решение на Конституцията, 
като един от основните аргументи е, че то помага да се избегне ситуация, когато обявяване на 
противоконституционност би довело до lacunae, или до вакуум в законодателството (Kelsen, H. 
Judicial Review of the Legislation. – Journal of Politics, No 4, 1942, р. 183).
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за противоконституционни, е, че старите разпоредби противоречат на логи-
ката на новите разпоредби, които се смятат за конституционни. Крайният 
резултат може да доведе до парализа на целия закон. 

Някои учени започнаха дебат, дали доктрината stare decisis е валидна 
за решенията на конституционните съдилища. Изглежда обаче, че в редица 
случаи следва да бъде възприето обратното становище. Това се отнася преди 
всичко до абстрактния конституционен контрол и тълкувателните правомо-
щия на Конституционния съд. Показателна е също така и промяната на ре-
шенията за Висшия съдебен съвет, когато се разглежда конституционността 
на Закона за съдебната власт. За разлика от спорните производства в граж-
данския процес, където страните са конкретни физически или юридически 
лица и решението на съда е валидно inter partes, в тези конституционни про-
изводства решението на съда има erga omnes ефект. Наред с това има слу-
чаи, когато би могло да се поддържа, че решенията на Конституционния съд 
имат сила, която е близка до силата на присъдено нещо, като например при 
решаването на спорове за компетентност между държавни органи, консти-
туционността на политически партии, законността на избор на президент 
или народен представител, произнасяне по обвинение на президента и ви-
цепрезидента, доколкото изясняват конкретни факти и конкретни претенции 
на правни субекти, които не би следвало да могат да бъдат пререшавани. 

Методът за стигане до решение е последният от спорните въпроси, кои-
то заслужават да бъдат маркирани. Кворумът за провеждане на заседание е 
две трети от съдиите на Конституционния съд. Решенията на Съда за проти-
воконституционност се вземат с просто мнозинство, което при състав от 12 
съдии е равно на 7 съдийски гласа. Не следва да забравяме, че конституци-
онното правосъдие е заченато като контрамажоритарен контрол. Вземането 
на решения със завишено мнозинство затруднява защитата на правата на 
малцинството, когато се оспорва конституционността на закон. 

Досега, решавайки повече от 350 дела, Конституционният съд бе ефек-
тивна защита за конституционното върховенство и енергично реагира сре-
щу посегателствата на парламентарните мнозинства35. Конституционната 
юрисдикция се занима със закони, противоречащи на повече от половината 
разпоредби на Конституцията от 1991 г.36 

Въпреки че понякога решенията на Конституционния съд бяха посреща-
ни критично и с неодобрение, управляващите мнозинства се съобразяваха с 
тях и Съдът успешно изпълни мисията си на страж на Конституцията.

35 От 1991 до 2003 г. Конституционният съд е сезиран 312 пъти и е произнесъл 229 решения.
36 За аналитичен преглед от ревностен наблюдател на юриспруденцията на Конституцион-

ния съд вж. Schwartz, H. The Struggle for the Constitutional Justice in Post-Communist Europe. The 
Univ. of Chicago Press, 2000, 164–193.
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преамбюл на КонСтитуцията на 
републиКа българия 
Въведение

Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събра-
ние, в стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявя-
ваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хумани-
зъм, равенство, справедливост и търпимост; като издигаме във върховен 
принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност; като 
съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното 
единство на България, прогласяваме своята решимост да създадем де-
мократична, правова и социална държава, за което приемаме тази кон-
ституция.

Преамбюлът е една от трите основни части на Българската конституция, 
който изразява духа на основния закон, провъзгласява фундаментални прин-
ципи и идеи и спомага за правилното разбиране и тълкуване на конституци-
онните разпоредби. В своите решения Конституционният съд се е позовавал 
многократно на него, но винаги основавайки се и на други конституционни 
текстове, формулирали норми в конкретни конституционни членове. Пора-
ди тази причина въпросното позоваване не доведе до обособяване на са-
мостоятелен раздел в настоящото издание, а е представено в съответните 
раздели чрез решенията, в чиито мотиви Конституционният съд анализира 
и взема под внимание съдържанието и смисъла и на Преамбюла.



31ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 1997–2006

РАЗДЕЛ I

оСновни начала

Румяна Коларова, Рада Смедовска-Тонева, 
даниел Смилов

1. Форма на държавно устройство
На субстанционално ниво държавата съществува в две форми – уни-

тарна и федеративна държава. Те изразяват спецификата на структуриране 
и интегриране на населението и територията. На това ниво на проявление 
се структурират териториалните и политико-териториалните общности. Ин-
тегрирането се осъществява чрез разделяне на функциите на държавната 
власт между тези общности. 

В разглеждания период КС има само едно решение в раздел първи от 
основния закон, което се отнася частично до формата на държавно устрой-
ство. Искането е за тълкуване на чл. 2, ал. 1 от Конституцията по отношение 
на частта от разпоредбата, която се отнася до местното самоуправление. В 
нея се постановява, че освен единна България е държава с местно самоупра-
вление. Значимостта на местното самоуправление, придадена му от Консти-
туцията, се изразява в обстоятелството, че то е отбелязано наред и в тясна 
взаимовръзка с формата на държавно устройство.

2. Върховенство на закона (правова държава)
Правовата държава е един от основните принципи за организация на 

демократичната държава. В едно от решенията си КС заявява, че „правова 
държава“ означава упражняване на държавна власт на основата на Консти-
туция, в рамките на закони, които материално и формално съответстват на 
Конституцията и които са създадени за запазване на човешкото достойн-
ство, за постигане на свобода, справедливост и правна сигурност. 

Предметното съдържание на конституционните дела, свързани с вър-
ховенството на закона, обхваща предоставянето на концесии и лицензии, 
законодателното регулиране на лекарствата и болничните аптеки, правото 
на министъра на правосъдието да прави кадрови предложения пред ВСС. 

КС отчита, че при предоставянето на концесии и лицензии предимство-
то на купувача по една приватизационна сделка не е непозволена привиле-
гия и не противоречи на принципа на правовата държава. 

В практиката си конституционната юрисдикция заявява, че върховен-
ството на закона позволява на лечебните заведения да откриват болнични 
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аптеки на територията на съответното заведение за задоволяване на собстве-
ните си нужди, тъй като по този начин се осигурява и гарантира достъпна и 
на преференциални цени медицинска помощ на голяма част от контингента 
болни граждани. 

В едно от решенията си КС е изправен пред въпроса, дали предоставе-
ната от закона възможност на министъра на правосъдието да прави кадро-
ви предложения пред ВСС е изменение на основния закон, което променя 
формата на държавно управление и противоречи на правовата държава. Ре-
шението разделя съдиите на две – една част от тях смятат, че след като ВНС 
изрично е предвидило, че уреждането на тази материя трябва да стане със 
закон, няма никакво съмнение, че включването на част от нея в Конституци-
ята от Народното събрание не е и не може да бъде признато за противокон-
ституционно, още по-малко – да засегне формата на държавно управление, 
та да е от компетенция на ВНС. Други са на противоположното мнение, 
смятайки, че законодателят е надхвърлил правомощията си и е навлязъл в 
тези на ВНС, тъй като законодателната промяна предизвиква и изменение на 
формата на държавно управление. 

3. Предимство на международните договори, 
ратифицирани и обнародвани по конституционен 
ред пред вътрешното законодателство
Българската конституция от 1991 г. не отделя специал но внимание на 

международното право и на съотношението му с националния правопоря-
дък. Тя не дава а приори пре димство на международното право пред въ-
трешното. В съ щото време обаче България включва текстовете на една част 
от международното право (ратифицирани, обнародвани и влез ли в сила за 
България международни договори) в системата на вътрешното си право, 
като създава нов ранг в йерархи ята на вътрешноправните норми. Това по-
казва, че Конституцията е възприела дуалистичния теоретичен модел и е 
направила сериозна стъпка в посока на утвърждаване на примата на между-
народното право. 

В практиката си КС се придържа стриктно към този принцип. В едно 
от решенията си, отнасящо се до правото на обществено осигуряване, КС е 
сезиран за установяване на противоконституционност на някои разпоредби 
от Кодекса за задължително обществено осигуряване и несъответствието 
им с международни договори, по които България е страна. КС заявява, че 
принципът на задължителност на общественото осигуряване е приет в ре-
дица конвенции на Международната организация на труда и тъй като всички 
те са ратифицирани, обнародвани и влезли в сила в България, са част от 
вътрешното право на страната и имат предимство пред разпоредбите на въ-
трешното законодателство, които им противоречат. 
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4. Равенство пред закона
Равенството пред закона е основен принцип във всяко демократично 

общество. В Българската конституция равенството е прокламирано като об-
щочовешка ценност наред със справедливостта, свободата, търпимостта и 
хуманизма, както и като фундаментален принцип, стоящ в основата на дър-
жавата и обществото. 

В практиката си за разглеждания период Конституционният съд следи 
за спазването на принципа на равенство пред закона и многократно заявява, 
че не се допускат никакви привилегии, основани на раса, народност, етниче-
ска принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, поли-
тическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено 
състояние. Той пояснява, че признаците за недопускане на ограничения на 
правата или предоставяне на привилегии, посочени в чл. 6, ал. 2, са изброени 
изчерпателно. Съдът обаче подчертава, че принципът на равенство не може да 
се отъждествява със социално равенство и с равенство в имущественото със-
тояние. Равнопоставеността на всички граждани пред закона, независимо от 
имущественото им състояние, не предписва създаване на законодателство, ко-
ето по различен начин да третира група граждани според тяхното имущество.

5. Разделение на властите
Принципът на разделение на властите е възприет от всички съвремен-

ни демократични конституции. Преди всичко с идеята за разделението на 
властите се увенчават усилията на мислители от други епохи да се поставят 
ограничения на държавата в отношенията  ѝ   с обществото и гражданина. 
Този принцип символизира степента на свободата в държавно организира-
ното общество, той е сигурният критерий за тази свобода. Правното и по-
литическото съдържание на термина „разделение на властите“ се състои в 
това, че държавната власт има три основни сфери на проявление, възложени 
на три основни системи от органи, които са относително независими един 
от друг и функционират в определена взаимна връзка.

В разглеждания период КС има възможността да се произнесе четири 
пъти върху чл. 8 от Конституцията. Така например Съдът вижда накърнява-
не на принципа на разделение на властите по отношение на Закона за достъп 
до документите на бившата Държавна сигурност. От кръга на лицата трябва 
да бъдат извадени определена категория длъжности, тъй като проверката не 
се осъществява от независим орган, а от представители на изпълнителната 
власт, назначени от съответната управляваща партия. Недопустимо е също 
така от гледна точка на Конституцията и на техния статус изпълнителната 
власт да проверява и конституционните съдии. 

На два пъти Съдът е сезиран да се произнесе по повод изменения на 
Закона на съдебната власт и се явява яростен бранител на принципа на раз-
деление на властите и независимостта на съдебната власт. Така например 
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законовите разпоредби нарушават Конституцията, като предвиждат изпъл-
нителната власт директно или чрез други органи да упражнява правомощия 
по стопанисването на държавното имущество, предоставени на съдебната 
власт за осъществяване на нейните функции. 

Съдът обявява за противоконституционни и редица разпоредби, които 
разширяват правомощията на изпълнителната власт спрямо съдебната – 
единствено и само чрез министъра на правосъдието да се правят предложе-
ния до ВСС на органите на съдебната власт, включително и на председате-
лите на върховните съдилища и на главния прокурор; годишните доклади 
за дейността на съдилищата, прокуратурите и следствените служби да се 
внасят за разглеждане във ВСС чрез министъра на правосъдието, който да 
изготвя обобщен доклад за дейността им; министърът на правосъдието да 
съхранява кадровите дела на съдиите, прокурорите и следователите; минис-
търът на правосъдието да издава заповеди, с които да назначава и освобож-
дава от длъжност абсолютно всички магистрати, в това число и върховните 
съдии и прокурорите от Главна прокуратура; министърът на правосъдието 
да внася ежегодно в парламента доклад за дейността на независимата съ-
дебна власт.

6. Общо, равно и пряко избирателно право
В България няма трайно установена избирателна система, както в някои 

страни от Западна Европа. Законодателството в тази сфера често се изме-
ня и е с висока нормативна динамика. В Българската конституция обаче са 
провъзгласени четирите основни демократични принципа на избирателното 
право – то е всеобщо, равно, пряко и тайно. 

В разглеждания период КС има три решения, които се отнасят до избор-
ното ни законодателство. Така например КС заявява, че не е противоконсти-
туционен текстът, спред който Общинският съвет може да избира кметски 
наместник в населено място с население под 500 жители, което не може да 
се обособи като кметство. Това е така, тъй като в този случай няма условие 
за създаване на най-малката предвидена в Закона за административно-те-
риториалното устройство на Република България административно-терито-
риална единица кметство. Фигурата на кметския наместник е непозната до 
този момент, следователно изменението на Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация в случая е в насока към доразвиване на 
местното самоуправление. 

В същото решение КС съобщава, че гласуването с интегрална бюлети-
на не накърнява принципите на избирателното право. Равното избирателно 
право на всички участници е осигурено по-добре от преди, тъй като място-
то на всяка партия, коалиция или независим кандидат е еднакво по обем и 
цвят и е подредено според проведения в общинската избирателна комисия 
жребий. 
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Освен това имущественото състояние на партиите не може да бъде 
пречка за изразяване волята на гражданите. Затова не може да се говори за 
юридическо равенство на партийно участие в изборите чрез въвеждането 
на обща икономическа тежест, която би лишила някои партии от участие в 
изборния процес. 

7. Политически плурализъм
През разглеждания период КС се произнася само с едно решение по 

принципа за политическия плурализъм – решението за забраната на пар-
тията „ОМО – Илинден“ – ПИРИН. От гледна точка на правната доктрина 
решението е важно, защото то внася някои промени в сравнение с решение-
то по искането за забрана на ДПС от 1992 г. (Решение № 4 от 1992 г.). През 
1992 г. КС преценява, че ще разглежда конституционността на партиите 
само с оглед на чл. 11, а не и с оглед на чл. 44: втората разпоредба, според 
съдиите, просто даваше правото на държавата да въвежда режим на регис-
трация и правомощия на Върховния съд да се произнася по законността 
на партиите. През 2000 г. КС променя тази доктрина и приема, че може да 
се произнася както по съобразеността на партиите с чл. 11, така и с чл. 44 
от Конституцията. Съдиите прецениха, че „ОМО – Илинден“ – ПИРИН – 
партията, чиято забрана бе поискана, – не нарушава чл. 11, тъй като в Репу-
блика България няма обособен македонски етнос. Също така КС не намери 
нарушение и на стандарта, въведен в решението от 1992 г., според който 
една партия е на етническа основа, когато нейният устав не допуска в нея 
да членуват лица, спадащи към други етноси.

КС обаче обяви „ОМО – Илинден“ – ПИРИН за противоконституционна 
въз основа на чл. 44, ал. 2, като организация, чиято дейност е насочена срещу 
суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията. 
Това решение на КС стана повод за жалба до Съда в Страсбург, който се про-
изнесе по въпроса с решение от 20 октомври 2005 г. по дело „Обединена ма-
кедонска организация „Илинден“ – Пирин“ и др. срещу България. Съдиите 
в Страсбург приеха, че забраната на партията нарушава чл. 11 на ЕКЗПЧОС: 
ЕСПЧ счита, че не е съществувала неотложна обществена необходимост от 
постановяване за прекратяване на партията жалбодател, поради което то не се 
явява необходимо в условията на едно демократично общество. Това разми-
наване в практиката на КС и Съда в Страсбург подчертава необходимостта от 
по-дълбока хармонизация на използваните от нашите съдии стандарти с об-
щоевропейските норми на свобода на сдружаване и политическо изразяване. 

8. Свобода на вероизповеданията
Вероизповеданието е сфера, която в продължение на много години не 

ангажира вниманието на законодателя и се регулира от Закона за вероиз-
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поведанията от 1949 г. До 2001 г. са направени няколко опита за приема-
не на нов нормативен акт, но поради различни политически и обществени 
разногласия те не са увенчани с успех. Новият Закон за вероизповеданията 
е приет през 2002 г. и от него се очакваше да уреди по един либерален, де-
мократичен и недискриминационен начин обществените отношения в об-
ластта на правото на гражданите на свобода на съвестта, мисълта и рели-
гията, както и тези между религиозните им обединения и държавата. Той 
е приет вследствие на необходимостта от демократичен закон, съобразен с 
европейските норми, с правата на човека и със съвременните виждания за 
религиозна свобода.

Практиката на Конституционния съд през разглеждания период се със-
тои само от едно решение, чийто предмет е именно новоприетият тогава 
Закон за вероизповеданията. Общественото внимание в онзи момент е най-
вече фокусирано върху искането да се обявят за противоречащи на Консти-
туцията статутът, който получава Българската православна църква, както и 
възможността да се конфискува имущество, стопанисвано от т.нар. алтерна-
тивен синод. По отношение на принципите на свобода на вероизповедания-
та и отделеност на религиозните институции от държавата Съдът заявява, че 
пределите на свободата на вероизповеданията се определят от наличието на 
други ценности, които също са конституционно защитени. Такива ценности 
са основните права и свободи на гражданите. Следователно законодател-
ството, което не допуска тяхното ограничаване, представлява юридическа 
гаранция, осигуряваща тяхната защита. Поради това подобно законодател-
ство не може да се окачестви като противоречащо на Конституцията. 

Върху останалата част от искането обаче, която засяга забраната за дис-
криминация, свободата на изповядване на религия и допустимите ограниче-
ния на свободата на мисълта, съвестта и религията, Конституционният съд 
не успява да се произнесе за конституционосъобразността  ̀и   поради липсата 
на необходимото мнозинство в полза или против искането. 

9. Право на собственост
Правото на собственост е фундаментално за всяко пазарно стопанство. 

Българският Конституционен съд има много съществен принос за защита-
та и интерпретацията на обхвата на това право. Този принос беше особено 
осезаем в периода от основаването на Съда до 2001 г., когато основните 
въпроси на реституцията и приватизацията у нас получиха правна регламен-
тация и политическа реализация. Не е случайно следователно, че от общо 13 
решения за времето от 1997 до 2006 г. само три са след 2001 г. 

В основните си решения от разглеждания период КС е сезиран да се 
произнесе по конституционността на едно съществено разширяване на об-
хвата на реституционните закони. На първо място Съдът приема конститу-
ционосъобразността на разпоредбата собственост, отнета по Наредбата-за-
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кон за съдене от Народен съд, да подлежи на реституция. Тази разпоредба 
е съобразена с основния принцип, приет от Съда в предходни решения, че 
на реституция подлежат имоти, принудително отнети от държавата и без 
съответна компенсация. КС обръща внимание и на извънредния характер и 
процедурните дефекти в работата на Народния съд, които го делегитимират 
от гледна точка на принципите на правовата държава.

От особено значение за последващите политически събития в страната 
бе и решението, с което КС определи като противоконституционен Закона за 
обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе 
Фердинанд и Борис и на техните наследници. Това единодушно взето реше-
ние отвори вратата за реституцията на имотите на бившите царе. Основните 
аргументи на съдиите бяха два. Първо, предвиденото одържавяване по своя-
та същност представлява принудително и безвъзмездно отнемане на частна 
собственост. По характер и последици то не се различава от конфискацията, 
защото не става срещу обезщетение. Второ, няма принципна разлика между 
собствеността на монарсите и тази на останалите български граждани, су-
бекти на реституционно законодателство: и двете се ползват с една и съща 
конституционна защита на частната собственост. 

КС обаче отхвърли като противоконституционни законодателните ре-
шения за реституция на имоти, отнети със съдебни присъди по други два 
закона: Закона за конфискуване на придобити чрез спекула и по незаконен 
начин имоти и Наредбата-закон за снабдяване и цените с аргумента, че една 
такава ревизия на съдебни решения би била нарушение на принципите за 
правовата държава и разделението на властите. Съдът в този смисъл про-
кара едно разграничение между решенията на Народния съд – като един 
нелегитимен орган – и решенията на обикновените съдилища през ранния 
комунистически период.

В друго решение по тази тематика КС отхвърли и искането на главния 
прокурор за отпадане на ограниченията при реституцията на земеделски 
земи с аргумента, че такава ограничителна норма е наложителна и прав-
но необходима поради някои специфични моменти и настъпилите правни и 
фактически промени от тях. 

Втората важна тематична група от този раздел са решенията в областта 
на приватизацията. Съдът обсъжда конституционосъобразните форми на 
обезщетение на бивши собственици на общински предприятия в процеса на 
тяхната приватизация, както и реда за приватизация на общинските имоти. 
Така например КС разглежда конституционосъобразността на определени 
законодателно приети процедури по раздържавяването на болници, както 
и въпроса, дали те са държавна или общинска собственост. Съдът отхвър-
ля принципа, че решенията за приватизация и всички действия, свързани 
с приватизационната процедура на общинските съвети по приватизацията 
на лечебните заведения с общинско участие, следва да се извършват „след 
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одобрение или по предложение на министъра на здравеопазването“, като на-
рушение на правата на собственост на титуляря – общината. 

От особен интерес е и едно решение, свързано с предприятието „Пла-
ма“, с което КС отхвърля опитите на държавата по законодателен път да се 
постави в положение на привилегирована страна в частноправни отноше-
ния, като чрез закона създава възможност да изпълни задълженията, в които 
е встъпила, чрез прихващане със свои насрещни вземания. 

Останалите решения през разглеждания период касаят проблеми като 
правото на обжалване на общите устройствени планове, което е важно 
средство за защита на правото на собственост, както и конституционните 
възможности за ограничаването на вещни права, като правото на ползване. 
От особен интерес е и едно решение, тълкуващо елемента на „предвари-
телност“ при обезщетенията при отчуждаване. Коя е справедливата цена за 
обезщетение на даден имот: тази преди приемането на определени устрой-
ствени планове в района на имота или тази след тяхното приемане? Консти-
туционният съд намира, че цената, по която държавата трябва да обезщети 
собствениците, е тази от преди влизане в сила на подробния устройствен 
план; това решение, което очевидно е в ущърб на собствениците, е според 
съдиите задължителна предпоставка за постигане на предписаното от Кон-
ституцията равностойно обезщетение. 

10. държавен монопол
Нашата Конституция определя изчерпателно случаите на задължителен 

държавен монопол, както и случаите, в които такъв монопол е допустимо да 
бъде въведен чрез закон. Тези конституционни инструменти са необходими 
за защитата на ключови национални приоритети и ресурси, като природното 
богатство на страната, надеждността и сигурността на радиокомуникации-
те, използването на ядрената енергия и основната транспортна и съобщи-
телна инфраструктура и др. 

През разглеждания период Конститутционният съд се произнесе осем 
пъти по проблемите на държавния монопол: пет пъти в периода 1997– 
2001 г. и три пъти в следващите пет години. В първите пет решения КС на 
първо място успя да предотврати отслабването на конституционната защита 
на водите и горите в страната като изключителна държавна собственост и 
свеждането  ѝ   до такава защита само на „водите и горите с национално зна-
чение“. Конституционните съдии също така приеха, че суверенните права 
на държавата по чл. 18, ал. 2 и 3 от Конституцията могат да бъдат упражня-
вани както чрез предоставяне на концесии, така и чрез даване на разреше-
ния (лицензии), като законът определя кой режим да се прилага. 

Много конституционни въпроси повдигна регулацията на радиочестот-
ния спектър. В едно от решенията КС постанови, че няма конституционна 
пречка с оглед естеството на лицензирането като държавна дейност законо-
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дателят да го възложи на изпълнителната власт, съответно на върховния ѝ  
орган – Министерския съвет. Конституционното ограничение е даването на 
лицензии за дейност в телекомуникационния спектър да става по начин, га-
рантиращ независимост на регулаторния орган от операторите (телекомуни-
кационните организации) чрез отделяне на регулаторните от операторските 
функции, чрез юридическо отделяне и функционална независимост на регу-
латорните органи от операторите.

Друг въпрос, по който Съдът се произнесе, беше доколко за обекти на 
изключителна държавна собственост държавата може да възлага без кон-
курс поръчки за изграждането на инфраструктурни обекти. Случаят беше 
породен от сключени спогодби с други държави за участие на конкретни 
техни фирми в изграждането на инфраструктурни обекти. КС утвърди кон-
ституционността на такова възлагане.

От особено значение бе и въпросът, доколко държавата може да прех-
върли чрез концесия своя монопол на частни лица. Съдът постанови, че дър-
жавата разполага с възможността да предостави (възложи) на определен от 
нея частноправен субект осъществяването на дейностите, върху които със 
закон е установен държавен монопол. Такова възлагане не означава прех-
върляне на монопола. Дори след като то е извършено, дейностите, предмет 
на концесията или разрешението, продължават да са обект на установен 
държавен монопол и държавата не изгубва монополното си право.

В периода 2001–2006 г. КС бе отново сезиран по въпроси на радиораз-
пръскването. Съдиите постановиха, че предвижданото от атакувания пред 
тях закон държавно участие само при разпространение на програми чрез 
наземно радиоразпръскване, но не и чрез спътник, т.е. чрез позиции на гео-
стационарната орбита, определени за страната ни с международни споразу-
мения, противоречи на чл. 18, ал. 3 и 5 от Конституцията. 

В последните две решения от разглеждания период КС се произнесе по 
законовата уредба на пристанищата. Въпросите бяха дали Конституцията 
допуска възлагане на държавни функции независимо от техния характер на 
правни субекти извън държавната администрация и дали упражняването 
на държавни функции създава привилегировано положение на държавното 
предприятие по отношение на останалите участници в стопанския оборот. 
Съдът прецени, че възлагането на държавни функции на недържавни обра-
зувания, свързани със сигурността на държавата и на нейните пристанища, 
е недопустимо. С предоставянето им на държавно предприятие, в което съ-
ществува и стопанска дейност, се нарушава чл. 1, ал. 2 от Конституцията, 
според който държавната власт се осъществява не чрез държавни предприя-
тия, а чрез органи, предвидени в Конституцията.

И накрая, КС отхвърли искането за обявяване противоконституцион-
ността на разпоредба от Закона за изменение и допълнение на Закона за 
морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Репу-
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блика България, с която се създаваше държавно предприятие „Пристанищна 
инфраструктура“, като нарушение на чл. 18, ал. 4 от Конституцията. Консти-
туционният съд не сподели твърдението в искането, че всички пристанища 
за обществено ползване са едни и същи обекти, с едни и същи функции, 
предназначение, значение и еднаква степен на всеобща полезност, поради 
което те изкуствено са разделени на пристанища за обществен транспорт с 
национално значение и такива с регионално значение.

11. Свободна стопанска инициатива
Българската конституция провъзгласява, че икономиката на страната се 

основава на принципа на свободна стопанска инициатива. Общото в юрис-
пруденцията на Конституционния съд през този период е разбирането, че 
свободата на стопанска инициатива няма абсолютен характер, т.е. може да 
бъде ограничавана от законодателя. В практиката си Съдът многократно на-
мира за необходимо да подчертае, че правото на свободна стопанска ини-
циатива не изключва принципите на държавно регулиране и на държавен 
контрол на стопанската дейност. 

Създаването на еднакви правни условия за стопанска дейност обаче не 
означава еднакъв данъчен режим за всички, които извършват стопанска дей-
ност. Освен това според Конституционния съд предоставянето на общин-
ските съвети на правомощието на Народното събрание да определя размера 
на данъка нарушава принципа на свободна стопанска инициатива. Делеги-
раното на общинските съвети право да определят размера на данъка откри-
ва възможността граждани, упражняващи една и съща стопанска дейност 
в различни общини, да бъдат обложени с различен по размер данък, което 
неминуемо довежда до поставянето им в различни правни условия. 

В практиката на Съда се пояснява още, че конституционното правило, 
според което законът създава и гарантира на всички граждани и юридиче-
ски лица еднакви правни условия за стопанска дейност, трябва да се раз-
бира в следния смисъл: задължение за еднакви правни условия за всички 
стопански и правни субекти, осъществяващи еднакви или сходни дейности 
в определена сфера, но не непременно еднаквост между всичките много-
образни стопански сфери. Така например съображения за целесъобразност, 
както и наличието на потребност от постигането на обществено приоритет-
ни и значими цели, каквито са целите на приватизацията, допускат различия 
в законодателните решения, без това да противоречи на конституционните 
разпоредби. Освен това принципът на свободната стопанска инициатива се 
отнася до еднакви правни условия към един и същ момент на стопанска 
дейност, а не за последователни и различни закони. Законодателят е свобо-
ден да създава в определени случаи различни правни условия и за различни 
категории субекти в рамките на една и съща стопанска дейност. 
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І.1. Форма на държавно устройство
Чл. 2. (1) Република България е единна държава с местно самоуправле-

ние. В нея не се допускат автономни териториални образувания.

РЕШЕНИЕ № 9 от 21 септември 2000 г. по к.д. № 6/2000 г.37

делото е образувано по искане на: 56 народни представители.
Иска се: 1) Да бъде дадено задължително тълкуване на разпоредбите 

на чл. 2, ал. 1 и чл. 141 от Конституцията; 2) Установяване на противокон-
ституционността на чл. 21, ал. 1, т. 7 ЗМСМА; 3) Да се установи несъот-
ветствието на същата законова разпоредба с Европейската харта за местно 
самоуправление. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
I. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Конституцията Република България е един-

на държава с местно самоуправление. Като отбелязва местното самоупра-
вление наред и в тясна взаимовръзка с формата на държавно устройство, 
Конституцията дава израз на значимостта, която му придава. Конституцията 
урежда местното самоуправление като форма на децентрализация на дър-
жавната власт с цел повишаване ролята на самоуправляващите се общности 
при решаване на въпроси от местно значение. 

Правната възможност да се осъществяват определени функции би се 
обезсмислила, при положение че органите на местното самоуправление са 
лишени от финансови ресурси за изпълнението им. С оглед на това чл. 141 
от Конституцията урежда въпросите на финансирането на общините съо-
бразно принципите на самостоятелност при вземането на решения и на съ-
ответствие между съществуващите ресурси, с които общините разполагат, 
и задачите, които общинските съвети изпълняват, както и на защита на по-
слабите във финансово отношение общини. 

За тази цел в ал. 1 на чл. 141 се провъзгласява самостоятелност на об-
щинския бюджет, който е отделен от държавния, ал. 2 предвижда чрез за-
кон да бъдат определени постоянните финансови източници на общината, а 
ал. 3 задължава държавата да подпомага нормалната дейност на общините 
чрез средства от бюджета или по друг начин. 

От принципите на местното самоуправление и от самостоятелността 
на бюджета на общината произтича и изискването за съществуването на 
собствени финансови източници. Важен собствен източник са местните 
данъци и такси. Тяхното установяване, включително и определянето на раз-
мера на местните данъци, може да стане само със закон съгласно чл. 84, т. 3 
от Конституцията. 

37 Обн., ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2000 г.
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Общинските съвети не могат сами да установяват (въвеждат) местни да-
нъци и такси и да определят размера на местните данъци. 

II. Оставя без разглеждане искането на 56 народни представители от 
XXXVIII Народно събрание за установяване на противоконституционност 
на разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 65 от 1995 г. и 
бр. 69 от 1999 г.), вследствие на което разпоредбата остава в сила. Прекратя-
ва производството по делото в тази част. 

III. Оставя без разглеждане искането на същите народни представители 
за установяване на съответствие на разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 7 ЗМСМА 
с Европейската харта за местното самоуправление (ДВ, бр. 46 от 2000 г.). 
Прекратява производството по делото в тази част. 

Мотиви:
а) Въпроси
Да бъде дадено задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 2, ал. 1 

и чл. 141 от Конституцията. Съответства ли разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 
7 ЗМСМА с Конституцията? Съответства ли същата законова разпоредба с 
Европейската харта за местно самоуправление? 

б) Аргументи
I. Относно искането за тълкуване на чл. 2, ал. 1 и чл. 141 от Консти-

туцията 
Искането за тълкуване на чл. 2, ал. 1 от Конституцията е допуснато за 

разглеждане само по отношение на частта от разпоредбата, която се отнася 
до местното самоуправление, въпреки че текстът на ал. 1 в своята цялост 
има свое смислово значение, което произтича от предназначението му да оп-
редели формата на държавно устройство. Същевременно разпоредбата, са-
мото систематично място на която е достатъчно красноречиво, постановява, 
че освен единна („унитарна“) България е държава с местно самоуправление. 
Както Конституционният съд е имал възможност да отбележи, „значимостта 
(на местното самоуправление), придадена му от Конституцията, се изразява 
в обстоятелството, че то е отбелязано наред и в тясна взаимовръзка с форма-
та на държавно устройство“. В този смисъл „разчленяването“ на тълкувания 
текст е допустимо с цел тълкуването му за нуждите на настоящото дело, но 
като се държи сметка и за единството на текста. 

Отговор на основния въпрос, който се съдържа в искането – дали Кон-
ституцията позволява на общините сами да установяват (определят) соб-
ствени финансови източници, – не може да бъде извлечен пряко от разпо-
редбата на чл. 2, ал. 1. Ето защо тълкуването на тази разпоредба – в рамките, 
в които е допуснато – не може да доведе пряко до внушавания (или преслед-
вания) чрез искането отговор, когато под собствени финансови източници се 
разбират не източници въобще, а конкретно местни данъци и такси. 

За тълкуването на чл. 141 от Конституцията – вж. раздел VІІ.
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Действащата конституционна уредба е структурирала взаимоотношени-
ята между органите на централната държавна власт и тези на местното са-
моуправление, включително и с оглед на бюджета, по начин, който предос-
тавя на първите правото да установяват данъците и таксите (което всъщност 
принадлежи само на Народното събрание – чл. 60, ал. 1 и чл. 84, т. 3). По 
отношение на данъците въобще, т.е. включително и на местните, изключи-
телната компетентност на Народното събрание обхваща съгласно чл. 84, т. 3 
и определянето на техния размер. Конституционният съд вече се е произна-
сял изрично в този смисъл. 

Действащата конституционна уредба обаче не предвижда правомощие 
на органите на местното самоуправление да въвеждат местни данъци и так-
си и да определят размера на местните данъци. 

II. Относно искането за установяване на противоконституционност 
на чл. 21, ал. 1, т. 7 ЗМСМА – вж. раздел VІІ

III. Относно искането за установяване на несъответствие на чл. 21, 
ал. 1, т. 7 ЗМСМА с Европейската харта за местното самоуправление – 
вж. раздел VІІ

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

І.2. Върховенство на закона (правова държава)
Чл. 4. (1) Република България е правова държава. Тя се управлява спо-

ред Конституцията и законите на страната.

РЕШЕНИЕ № 17 от 6 ноември 1997 г. по к.д. № 10/1997 г.38

делото е образувано по искане на: 50 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционността на решението 

на Народното събрание от 10 юли 1997 г. за промени в ръководствата на 
Българското национално радио (БНР) и Българската национална телевизия 
(БНТ), с което е освободен генералният директор на БНР и са избрани нови 
генерални директори на БНР и БТА (ДВ, бр. 56 от 1997 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционно Решението на Народното събрание 

от 10 юли 1997 г. за промени в ръководствата на Българското национално 
радио и Българската национална телевизия (ДВ, бр. 56 от 1997 г.). 

Мотиви:
Решението на Народното събрание от 10 юли 1997 г. е противоконститу-

ционно, защото по смисъла на Конституцията решенията на Народното съ-
38 Обн., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 1999 г. 
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брание трябва да бъдат съобразени с издадените от него закони. Тези закони 
могат да бъдат приети, изменени, допълнени или отменени само по реда, 
установен от Конституцията, а не и чрез решение на Народното събрание, 
противоречащо на приет от него закон. Нарушени са основни конституци-
онни начала, присъщи на правовата държава, прогласени в разпоредбата на 
чл. 4, ал. 1 от Конституцията. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 5 от 12 март 1998 г. по к.д. № 2/1998 г.39

делото е образувано по искане на: 50 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционността на следните 

разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за нотариусите 
(ЗИДЗН) – ДВ, бр. 123 от 1997 г.: § 1, 2, 5, 9 и 14; § 19 в частта, с която са 
създадени нови ал. 4 и 5 в § 5 от преходните разпоредби на Закона за нота-
риусите и нотариалната дейност (ЗННД); § 20 в частта относно изменението 
на § 6 от преходните разпоредби на ЗННД.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на 50 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за обявяване противоконституционността на следните разпоредби 
от Закона за изменение и допълнение на Закона за нотариусите (ДВ, бр. 123 
от 1997 г.): § 1, 2, 5, 9, 14, 19 в частта, с която се създават нови ал. 4 и 5 в § 5 
от преходните разпоредби на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, 
и § 20 в частта относно изменението на § 6 от преходните разпоредби на 
Закона за нотариусите и нотариалната дейност. 

Мотиви:
1. По § 1, 2, 5, 9 и 14 ЗИДЗН 
Законът за изменение и допълнение на Закона за нотариусите е приет с 

две гласувания, извършени на две отделни заседания, което е в пълно съот-
ветствие с изискванията на чл. 88, ал. 1, изречение първо от Конституцията. 
Евентуалното нарушаване на процедурни правила, непредвидени в Конститу-
цията, а в ПОДНС, не води до нейното нарушаване. Обстоятелството, че сами-
ят ПОДНС подлежи на контрол за конституционосъобразност, показва, че не-
спазването му не може да бъде приравнено с нарушаване на Конституцията. 

2. По § 19 ЗИДЗН в частта, с която са създадени нови ал. 4 и 5 в § 5 от 
преходните разпоредби на ЗННД 

а) Въпроси 
Противоречат ли на принципите на правовата държава (чл. 4 от Консти-

туцията) и правото на гражданите свободно да се сдружават (чл. 44, ал. 2) 
39 Обн., ДВ, бр. 30 от 17 март 1998 г.
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ал. 4 и 5 в § 5 от преходните разпоредби на ЗННД, които предвиждат въз 
основа на резултатите на първия конкурс да се проведе Общо събрание на 
Нотариалната камара, което се свиква от министъра на правосъдието и прав-
ната евроинтеграция, и избор на нейните органи? 

б) Аргументи
Следва да се има предвид, че органите на Нотариалната камара, избрани 

по реда на неотменения § 5, ал. 2, т. 2 от преходните разпоредби на ЗННД, 
изпълняват функциите си до провеждането на Общото събрание съгласно 
новата ал. 5 на същата разпоредба. Това следва изрично от новосъздаде-
ната ал. 6 в § 5 от преходните разпоредби на ЗННД, която не е атакувана 
пред Конституционния съд. Ето защо е невярно твърдението, че се отменят 
състоялото се вече Първо общо събрание на нотариусите, приетият устав 
на Нотариалната камара, изборът на Съвета на нотариусите и пр. Следо-
вателно няма нарушение на чл. 4, ал. 1 и чл. 44, ал. 2 от Конституцията. 
Първото общо събрание на Нотариалната камара по § 5, ал. 5 от преходните 
разпоредби на ЗННД всъщност ще е „първо“ след провеждането на първия 
конкурс за нотариуси. Дотогава избраните органи на Нотариалната камара 
остават легитимни и изпълняват функциите си. 

3. По § 20 ЗИДЗН в частта относно изменението на § 6 от преходните 
разпоредби на ЗННД

Независимо от обстоятелството, че министърът на правосъдието, респ. 
министърът на правосъдието и правната евроинтеграция, е издал 110 запо-
веди въз основа на посочената отменена разпоредба, подалите за това заяв-
ление лица не са станали нотариуси по смисъла на чл. 2 ЗННД. Фактиче-
ският състав за придобиване на правоспособност на нотариус, предвиден в 
глава втора, раздел I ЗННД, не е завършен и затова няма реално придобита 
функция на нотариус по смисъла на този закон. Вписването в регистъра на 
Нотариалната камара има конститутивно действие и е задължително изис-
кване за придобиване на правоспособност на нотариус съгласно изричната 
разпоредба на чл. 8, ал. 1, т. 8 ЗННД. 

Наред с това според § 3 от преходните разпоредби на ЗННД отпреди 
изменението (ДВ, бр. 123 от 1997 г.) упражняването на функции на нотариус 
по ЗННД следва да стане една година след влизане на закона в сила. (След 
изменението срокът е 1 март 1998 г.) Преди настъпване на срока за реално 
упражняване на въпросната правоспособност законодателят е преуредил на-
чина за получаването ѝ  . В рамките на своята компетентност законодателният 
орган е решил да се проведе конкурс, в който да участват и лицата, които са 
заварени от ЗННД и са изпълнявали нотариални функции към този момент. 
Това законодателно решение е в съответствие с принципите на правовата 
държава, равенството на гражданите и свободен избор на професия – чл. 4, 
ал. 1, чл. 6 и чл. 48, ал. 3 от Конституцията. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии.
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РЕШЕНИЕ № 8 от 12 май 1999 г. по к.д. № 4/1999 г.40

делото е образувано по искане на: 57 народни представители от 
XXXVIII Народно събрание.

Иска се: установяване на противоконституционността на разпоредбите 
на § 5д в частта на израза „или на неговия купувач“ и § 5е от допълнител-
ните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и 
общински предприятия (ЗППДОбП), създадени с § 13, т. 2 от Закона за изме-
нение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държав-
ни и общински предприятия (ЗИДЗППДОбП – ДВ, бр. 12 от 1999 г.), както 
и на § 17 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗППДОбП и 
чл. 12а от Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 
31 декември 1990 г. (ЗУНК), създаден с § 22, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗППДОбП.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционни разпоредбите на § 13, т. 2 от Закона 

за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на 
държавни и общински предприятия (ДВ, бр. 12 от 1999 г.), с който се създава 
§ 5е от допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватиза-
ция на държавните и общинските предприятия, както и § 17 от преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона 
за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. 

Отхвърля искането на 57 народни представители от XXXVIII Народно 
събрание в останалата му част. 

Мотиви:
По § 5д от допълнителните разпоредби на ЗППДОбП 
1. Атакуваната разпоредба урежда предоставянето на концесии и ли-

цензии за дейности, което представлява правомощие на държавата при уп-
ражняване на публичната държавна собственост. Конституционният съд се 
е произнесъл в смисъл, че концесионният режим е несъотносим с изисква-
нията за извършване на стопанска дейност, гарантирани от чл. 19, ал. 2 от 
Конституцията. 

Трябва да се има предвид и обстоятелството, че законодателят с атаку-
ваната разпоредба е дал предимство на купувача по една приватизационна 
сделка, сключена при съблюдаване на принципа на равнопоставеност, га-
рантиран от закона, в която като нейно условие се предвижда предоставя-
нето на концесия или лицензия за дейност. При това не може да се приеме, 
че се дава една непозволена привилегия, тъй като не е налице нито едно 
от ограничителните условия на чл. 6 от Конституцията. Не се накърняват 
и принципите на правовата държава, прогласени с чл. 4 от Конституцията. 

40 Обн., ДВ, бр. 47 от 21 май 1999 г.
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2. Атакуваната разпоредба на § 5д на допълнителните разпоредби на 
ЗППДОбП в частта му, с която правилото за предоставяне на концесии или 
лицензии без търг се отнася и до купувачи по приватизационни сделки, кога-
то в договора е предвидено такова предоставяне, съответства на чл. 2, т. 1 и 
4 от Договора между Народна  република България и Федерална република 
Германия за взаимно насърчаване и взаимна защита на инвестициите. Тя съ-
ответства и на чл. II, т. 2, букви „а“ и „б“ от Договора между Република Бъл-
гария и Съединените американски щати за насърчаване и взаимна защита на 
инвестиции. Посочените договорни клаузи създават задължение за честно и 
безпристрастно третиране, защита и сигурност, както и да не се предоставят 
по-неблагоприятни условия, а да се осигурява най-справедливо отношение. 

Осъществяването на чуждестранната инвестиция преди всичко става 
чрез инвестиционна сделка. Ако предоставянето на лицензии за дейности 
или концесии е част от такъв приватизационен договор, атакуваната разпо-
редба обезпечава на чуждестранния инвеститор купувач получаването на 
лицензията или концесията без търг. 

По § 5е от допълнителните разпоредби на ЗППДОбП 
Изключването на някои административни актове от обсега на съдебния 

контрол за законосъобразност е правомощие на законодателя, с което не след-
ва да се злоупотребява: законодателят може да изключи конкретен вид адми-
нистративен акт, но не и всички административни актове на административен 
орган или органи, макар издадени в границата на тяхната компетентност. 

Атакуваната разпоредба на § 5е изключва съдебното обжалване не на оп-
ределени административни актове, а на всички актове на органите по чл. 3 
ЗППДОбП. 

Съдът намира, че конституционно недопустимо е законодателят на ос-
нование чл. 120, ал. 2 от Конституцията да изключи съдебното обжалване не 
на „изрично посочени“ административни актове, а на всички администра-
тивни актове на широк кръг административни органи. 

По § 17 от преходните и заключителните разпоредби 
Конституционният съд намира, че разпоредбата, съгласно която се пре-

кратяват висящите производства, образувани по вече подадени жалби, про-
тиворечи на изискванията на правовата държава за зачитане на придобити 
права, за правна сигурност и предвидимост. Като предоставя на засегнати-
те лица право на защита на техните права по исков ред, самият законодател 
предпоставя, че неправомерно са засегнати техни придобити права чрез 
обратната сила, с която се прекратяват производствата по вече подадени от 
тях жалби срещу засягащи ги административни актове, вместо забраната 
за обжалване на съответната категория административни актове да важи 
занапред, както изискват принципите на правовата държава. Затова § 17 от 
преходните и заключителните разпоредби на атакувания закон трябва да се 
обяви за противоконституционен. 
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Конституционният съд намира, че не трябва да се произнася по иска-
нето за установяване на несъответствието както на § 5е от допълнителните 
разпоредби на ЗППДОбП, така и на § 17 от ПЗР на Закона с международни 
договори, по които България е страна (чл. 6 ЕКПЧ). След като Съдът се 
произнесе за противоречие с Конституцията, тези разпоредби се отменят. 
Затова установяването на несъответствието им с международни договори 
загубва смисъл. 

По § 22, т. 3 ЗИДЗППДОбП, с който се създава чл. 12а от Закона за 
уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г. 
– вж. раздел ІV 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии, от които 1 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров по к.д. № 4/1999 г. – вж. 
раздел ІV.

РЕШЕНИЕ № 14 от 30 май 2001 г. по к.д. № 7/2001 г.41 
делото е образувано по искане на: 54 народни представители.
Иска се: установяване изцяло на противоконституционността на Закона 

за изменение и допълнение на Закона за достъп до документите на бившата 
Държавна сигурност (ЗИДЗДДБДС) (ДВ, бр. 24 от 13 март 2001 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционна разпоредбата на § 5 ЗИДЗДДБДС 

(ДВ, бр. 24 от 2001 г.), с която се изменя чл. 3 от ЗДДБДС в частта на ал. 2, 
буква „е“ относно текста „или срещу него има или е имало образувано и пре-
кратено впоследствие предварително производство за такова престъпление“. 

Отхвърля искането на 54 народни представители от XXXVIII Народно 
събрание за установяване противоконституционността на всички останали 
разпоредби от ЗИДЗДДБДС. 

Мотиви:
а) Въпроси
Дали ЗИДЗДДБДС е изцяло противоконституционен, тъй като по своя-

та същност представлява нов закон, а не Закон за изменение и допълнение, 
и че той е приет само на едно (второ) гласуване? Дали отделни негови 
разпоредби са в противоречие с принципите на правовата държава, ра-
венството пред закона, разделението на властите и други конституционни 
принципи?

41 Обн., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г. 
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б) Аргументи
По искането за установяване противоконституционността на 

ЗИДЗДДБДС изцяло
Становището на молителите, че ЗИДЗДДБДС противоречи на чл. 4, 

ал. 1 от Конституцията, се основава на твърдението, че законът е приет в 
нарушение на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 68 и 
чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 
(ПОДНС). Същото е несъстоятелно. ... Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 ЗНА е 
законова, а не конституционна норма и неспазването ѝ  при приемането на 
закон не може да бъде основание за установяване на противоконституцион-
ността на закона. ... Идентично е положението и с разпоредбите в ПОДНС. 
Те също не са с ранг на конституционна норма и нарушаването им не може 
да обоснове противоконституционност на закона. ... Конституцията не огра-
ничава възможностите на законодателя да допълва или изменя проектите за 
закони между двете гласувания.

Съвсем естествено и конституционносъобразно е внесените законопро-
екти да бъдат изменяни и допълвани в процеса на тяхното обсъждане. 

В конкретния случай, след като народните представители са изпълнили 
своето конституционно правомощие в хода на законодателния процес меж-
ду двете гласувания да внесат промени в законопроекта на ЗИДЗДДБДС, без 
да променят принципите и целите на закона, очевидно е, че не е нарушено 
конституционното изискване на чл. 88, ал. 1 и законът е обсъден и приет на 
две гласувания, извършени в две отделни заседания. 

По искането за обявяване противоконституционността на § 6 
ЗИДЗДДБДС в частта му, с която е изменен чл. 4 от Закона, и на § 7 
ЗИДЗДДБДС в частта му, с която е създаден нов чл. 4г от Закона  

Съгласно чл. 4, ал. 1 „Дейността по чл. 3, ал. 1, т. 1, 3 и 4 се извършва от 
постоянно действаща Комисия за разкриване на документите и установява-
не на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разуз-
навателно управление на Генералния щаб, наричана по-нататък „комисията 
по чл. 4, ал. 1“.“ 

Комисията по чл. 4, ал. 1 се състои от 7 членове, определени за срок 
от пет години, както следва: петима – избрани от Народното събрание по 
предложение на различни парламентарни групи, и двама – определени от 
Министерския съвет. Съгласно новата разпоредба на чл. 4г, ал. 1 от Закона 
за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Ра-
зузнавателно управление на Генералния щаб (ЗДДБДСБРУГЩ) „Дейността 
по чл. 3, ал. 1, т. 2 се извършва от Комисия за разкриване на принадлежност 
към бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление 
на Генералния щаб, наричана по-нататък „комисията по чл. 4г, ал. 1“.“ 

Тази комисия се състои от петима членове, включително и председател, 
за срок от пет години, както следва: председател, определен от президента 
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на Република България, двама членове – съдии от Върховния касационен 
съд, определени от председателя на Върховния касационен съд, и двама чле-
нове – прокурори от Върховната касационна прокуратура, определени от 
главния прокурор на Република България. ... 

Процесните комисии като държавни комисии от гледна точка на прин-
ципите на правовата държава са независими. 

Гаранции за това са: 1) начинът, по който се формират тези комисии; 
представителите в тези комисии се назначават от висшите държавни орга-
ни, а именно: президент, Народно събрание, Министерски съвет, както и от 
председателя на Върховния касационен съд и главния прокурор; 2) съставът 
на тези комисии; същият включва лица с висока квалификация и професио-
нална етика, и 3) процедурни гаранции срещу външно вмешателство, които 
включват както начина, по който всяка от комисиите процедира, така и мате-
риалите, въз основа на които се извършва проверката. 

Твърдението на молителите, че тази „надзорна“ комисия ще бъде „при-
крит“ политически орган, изпълняващ политически поръчки, е несъстоятел-
но. ... Очевидно е, че условията за избирането и освобождаването на тези 
органи осигуряват тяхната независимост и изключват възможността върху 
тях да бъде упражняван политически натиск. 

Обстоятелството, че двама от членовете на тази комисия се опреде-
лят от председателя на Върховния касационен съд и двама – от главния 
прокурор, в никакъв случай не означава, че разпоредбата на чл. 4г, ал. 1 
от Закона противоречи на принципа за разделение на властите, визиран в 
чл. 8 от Конституцията. ... Нарушаване принципа на разделението на вла-
стите означава на практика изземване или разместване на конституционни 
функции между отделните власти. ... Процесната комисия, независимо че 
в нея са назначени магистрати, няма правомощия на съдебен орган. Тя не е 
орган и на изпълнителната власт. Правомощията  ѝ   са контролни. ... В кон-
кретния случай се касае за взаимодействие между властите, което според 
практиката на Конституционния съд е проява на единната държавна власт 
и суверенитет. 

По искането за установяване противоконституционността на § 7 
ЗИДЗДДБДС в частта му, с която е създадена разпоредбата на чл. 4д от 
Закона

С § 7 ЗИДЗДДБДС е създаден нов чл. 4д, според ал. 1 на който „минис-
търът на вътрешните работи, министърът на външните работи, директорът 
на Националната разузнавателна служба и директорът на Националната 
служба за охрана създават работни групи в ръководените от тях админи-
стративни звена и служби, в които има документи на бившата Държавна 
сигурност и на бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, 
със задача оценка на документите, които се съхраняват в съответната служ-
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ба или които са им предадени от физически и юридически лица в съответ-
ствие с чл. 2“.

Твърдението на молителите, че работните групи по чл. 4д, ал. 1 предвид 
на това, че се създават от министри и ръководители на други ведомства, 
представители на управляващата политическа формация, ще изпълняват 
партийни поръчения, е неоснователно. 

Относно твърденията, че ЗИДЗДДБДС противоречи на чл. 4, ал. 2, 
чл. 32, ал. 2, чл. 38 и чл. 56 от Конституцията, както и на принципите, 
посочени в Преамбюла, че основният закон брани гражданите от злепос-
тавяне, от накърняване на тяхното име, чест и достойнство 

Справедливостта, като друг основен принцип в правото, налага обще-
ството да знае кои са обслужвали репресивните органи, кои са съучастници-
те в преследването и репресиите върху хиляди невинни хора.

В ЗИДЗДДБДС са създадени строго регламентирани правила, гаранти-
ращи независимостта на органите за извършване на съответната проверка 
(комисиите не са в структурите нито на законодателната, нито на изпълни-
телната, нито на съдебната власт), което е условие за безпристрастност и 
обективност на информацията. Гарантирано е конституционното право на 
проверяваните лица да се защитят срещу неправилните решения на органи-
те по проверката. 

По този начин се изключва опасността от политическо и обществено 
дискредитиране, както и опитите за манипулиране и изнудване на отделни 
граждани чрез извращаване на фактите.

При изложените съображения Конституционният съд счита, че ЗИДЗД-
ДБДС не накърнява честта, достойнството и доброто име на гражданите, 
поради което не противоречи на чл. 4, ал. 2 и чл. 38 от Конституцията и на 
принципите, посочени в преамбюла на Конституцията. 

Твърдението на молителите, че понятието „облагодетелствани 
лица“, използвано в § 7, § 8, § 21 и др. от ЗИДЗДДБДС било толкова „раз-
тегливо“, че давало възможност за субективна преценка, което би злепос-
тавило лицата, предмет на тази преценка, е неоснователно. В разпоредбата 
на чл. 5, ал. 2, т. 3 в редакцията  ѝ   на § 8 ЗИДЗДДБДС са изброени докумен-
тите, които следва да се имат предвид при установяване качеството на „об-
лагодетелствано лице“ по смисъла на този закон. При това тези лица, както 
и всички останали, както се посочи по-горе, разполагат със съдебна защита 
по чл. 6г в редакцията на § 11 ЗИДЗДДБДС. 

Тази разпоредба не противоречи на чл. 4, ал. 2 и чл. 38 от Конституцията.
Не може да се приеме за основателно твърдението на молителите, че 

с § 3, с който е изменен чл. 2, § 5, с който е изменен чл. 3, ал. 1, т. 1, и § 8, с 
който е изменен чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 3 ЗИДЗДДБДС, се дават произволни тъл-
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кувания на писмените доказателства и по този начин лице, което фигурира в 
някакви документи, може да бъде злепоставено независимо от това, че няма 
доказателства за сътрудничество. 

Законът за изменение и допълнение на ЗДДБДС изчерпателно и под-
робно изброява документите, въз основа на които следва да се приеме за 
установено дали лицето е било щатен сътрудник, нещатен сътрудник или 
облагодетелствано лице, и тези документи напълно съответстват на опреде-
ленията, дадени в § 1 от допълнителните разпоредби на Закона в редакци-
ята на § 21 ЗИДЗДДБДС. 

Законодателят дори е създал изрична защита на лицата, по отношение 
на които липсват достатъчно данни за установяване на тяхната принадлеж-
ност към бившата Държавна сигурност или към бившето Разузнавателно 
управление на Генералния щаб. 

Относно твърденията за противоречие на § 23 от допълнителните 
разпоредби на ЗИДЗДДБДС с чл. 6 от Конституцията

С разпоредбите на § 23 от допълнителните разпоредби на ЗИДЗДДБДС 
е създаден § 2а, който урежда двете хипотези: на „публична длъжност“ – 
ал. 1, т. 1, и на „публична дейност“ – ал. 1, т. 2. 

С ал. 2 на § 2а законодателят е приел, „че извършването на дейност като 
щатен или нещатен сътрудник на действаща българска служба за разузнава-
не или сигурност е несъвместимо със заемането на публична длъжност по 
смисъла на ал. 1, т. 1“. 

Това в никакъв случай не ограничава правата по чл. 6 от Конституция-
та на лицата, заемащи „публична длъжност“ в държавата, защото това не е 
единственият случай на уредена по законодателен ред несъвместимост на 
дейности.

Очевидно в случая се касае и за законодателна целесъобразност. ... 
Житейски и правно необосновано е личностите, които изпълняват пуб-

личните длъжности, визирани в § 2а, ал. 1, т. 1, да извършват дейности като 
сътрудници на специалните служби за сигурност, още повече че във всички 
случаи работата в тези служби е строго поверителна.

При зависимостта, която при всички случаи възниква с оглед естеството 
на работа в специалните служби за сигурност, публичните личности едва ли 
биха могли да изпълняват своите конституционни и законови задължения за 
публичните длъжности, които заемат.

Относно твърденията за противоречие на § 5, с които е изменен чл.  3 
в частта му на ал. 1, т. 2 ЗИДЗДДБДС, с Преамбюл, чл. 1 и чл. 9 от Кон-
ституцията 

Съгласно абзац 4 от Преамбюла на Конституцията конституционният 
законодател е приел като неотменим дълг да се пази националното и дър-
жавното единство на България. 
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Разпоредбата на чл. 9 от Конституцията въздига в дълг на въоръжените 
сили да гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната 
и да защитават нейната териториална цялост. ... 

1. Законът за изменение и допълнение на ЗДДБДС не отрича приемстве-
ността в специализираните служби. 

2. Законът създава достатъчно гаранции за опазване на националната 
сигурност. 

3. Доводът на молителите, че разкриването на „досиетата“ ще злепоста-
ви много български и чужди граждани, бивши сътрудници на нашите разуз-
навателни и контраразузнавателни служби, и това ще доведе до завеждане 
на много дела срещу Република България в Европейския съд за правата на 
човека в Страсбург, е несъстоятелен, тъй като от страна на молителите няма 
искане по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията, а именно, че ЗИДЗДДБДС не 
съответства на общопризнати норми на международното право и на между-
народните договори, по които Република България е страна. 

Що се касае до конкретно въведеното твърдение, че § 5, с който е изме-
нен чл. 3 в частта на ал. 1, т. 2 от Закона, противоречи на чл. 1 от Консти-
туцията, същото е несъстоятелно. Посочената разпоредба няма за предмет 
конституционната форма на управление на нашата държава, както и ос-
новните начала, върху които е изградена държавната власт, поради което 
твърдението на молителите за противоречието ѝ  с чл. 1 от Конституцията е 
неотносимо към спора. 

Относно твърдението на молителите за противоречие на разпоредба-
та на чл. 3, ал. 2, буква „е“ в редакцията на § 5 ЗИДЗДДБДС в частта „или 
срещу него има или е имало образувано и прекратено впоследствие предва-
рително производство за такова престъпление“ – вж. раздел II

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които двама 
с особено мнение.

Особено мнение на съдията Румен Янков
Противоречие на чл. 6г от ЗДДБДСРУГЩ с чл. 4, ал. 1 от Конституцията: 
Член 6г от Закона предвижда възможност лицата, чиито имена са вклю-

чени в доклада по чл. 3, ал. 1, т. 3 в противоречие със закона, да предявят 
срещу комисията по чл. 4, ал. 1 иск за обезщетение по реда на Закона за 
отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани (ЗОДВПГ). ... 

Отговорността може да бъде потърсена, но само след отмяната на ак-
товете по съответния ред. А ... по отношение на акта на комисията по чл. 4, 
ал. 1 не е предвидена процедура, чрез която да се постигне неговата отмяна. 
От тази гледна точка ще е налице процесуално препятствие за търсене на 
обезщетение пред съда. ... 

Нарушено е правото на защита, предвидено в чл. 56 и чл. 120, ал. 2 от 
Конституцията. 
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Особено мнение на съдията Стефанка Стоянова
Съдията счита за противоконституционен § 5 от Закона за изменение и 

допълнение на Закона за достъп до документите на бившата Държавна си-
гурност (ЗИДЗДДБДС) в частта на чл. 3, ал. 3 относно лицата по ал. 2, т. 2. 

Според чл. 41, ал. 1 от Конституцията правото за търсене, получаване и 
разпространяване на информация не може да бъде насочено срещу правата 
и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, 
обществения ред, народното здраве и морала. То е ограничено от самата кон-
ституционна разпоредба, която го прогласява, като въвеждането на ограни-
чението закриля други надлежно изброени ценности. Очевидно поради не-
говото наличие с § 5 ЗИДЗДДБДС в частта на чл. 3, ал. 2, т. 2 е прието да не 
се разкриват имената на лица, които са били щатни или нещатни сътрудници 
на бившата Държавна сигурност или на бившето Разузнавателно управление 
на Генералния щаб, ако те не са такива сътрудници на поименно указаните 
в текста служби и ако разкриването на конкретни данни или информация 
за тях ще увреди конкретен интерес от значение за националната сигурност 
на страната или ще застраши живота и личната свобода на физическо лице. 
Изводът следва от така възпроизведеното съдържание на текста, с който на 
основания, предвидени в Конституцията и за да бъдат защитени конституци-
онни интереси, се определят лицата, чиито имена не се разкриват. 

Защитата на тези интереси обаче се изключва със следващата разпоред-
ба от оспорения закон – ал. 3. Според нея имената на съответните лица се 
разкриват независимо от увреждането на конкретен интерес от значение за 
националната сигурност или от застрашаването на живота и личната сво-
бода на физическо лице, щом същите лица са регистрирани като кандидати 
в избора за президент и вицепрезидент, за народни представители или за 
общински съветници и кметове. По такъв начин в противоречие с чл. 41, ал. 
1, изр. 2 от Конституцията осигуреното с тази ал. 3 право на търсене, полу-
чаване и разпространяване на информация се оказва насочено срещу таки-
ва конституционни приоритети, като националната сигурност на страната, 
правото на живот и личната свобода. Именно изтъкнатото противоречие на-
мирам за обосноваващо наличието на противоконституционност. 

РЕШЕНИЕ № 9 от 17 юни 2003 г. по к.д. № 10/2003 г.42

делото е образувано по искане на: 48 народни представители.
Иска се: установяване противоконституционността на разпоредбата на 

§ 26, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и 
аптеките в хуманната медицина (ЗИДЗЛАХМ) (ДВ, бр. 120 от 2002 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

42 Обн., ДВ, бр. 57 от 24 юни 2003 г.
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Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 48 народни представители от XXXIX Народно 

събрание за установяване противоконституционността на разпоредбата на 
§ 26, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и 
аптеките в хуманната медицина (ДВ, бр. 120 от 2002 г.).

Мотиви:
а) Въпроси 
Искателите поддържат, че т. 2 на § 26 ЗИДЗЛАХМ, с която е създадена 

новата ал. 2 на чл. 70 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната меди-
цина (ЗЛАХМ), противоречи на разпоредбите на чл. 4, ал. 1 и чл. 19, ал. 1 
и 2 от Конституцията. … Според тях „не съществува обществен интерес, 
който да налага ограничаване възможността за правните субекти, открили 
аптеки на територията на здравни и лечебни заведения, посочени в новата 
ал. 2 на чл. 70, да продължат да извършват въпросната стопанска дейност“. 
Освен това „поради описания начин на приемането  ѝ   разпоредбата се от-
клонява и от принципа на правовата държава, провъзгласен в чл. 4, ал. 1 от 
Конституцията“.

б) Аргументи
С разпоредбата на § 26, т. 2 ЗИДЗЛАХМ е създадена нова ал. 2 на чл. 70 

ЗЛАХМ, според която „на територията на здравни заведения, лечебни заве-
дения за болнична помощ и лечебни заведения по чл. 10 от Закона за лечеб-
ните заведения не могат да се откриват аптеки за продажба на граждани“. … 

Гарантираното от Конституцията право на достъпна медицинска помощ 
намира израз и в провежданата и осъществявана от държавата лекарствена 
политика. Държавата осъществява не само контрол върху производството 
на лекарствени средства, но и върху търговията с тях. Това конституционно 
изискване е законодателно развито в ЗЛАХМ, ЗЛЗ, както и в редица подза-
конови актове. 

Разпоредбата на чл. 68, ал. 2 ЗЛАХМ позволява лечебните заведения 
за болнична помощ да откриват аптеки за задоволяване на собствените си 
нужди. 

Съгласно разпоредбата на чл. 57 ЗЛЗ едно от функционално обособени-
те звена в лечебните заведения за болнична помощ е болничната аптека. С 
оглед на функциите и предназначението, които има, болничната аптека се 
различава от останалите аптеки, които извършват продажба на лекарствени 
продукти на граждани. Тъй като болничната аптека има за цел да задоволява 
предимно нуждите от лекарствени продукти на лежащо болни пациенти, тя 
трябва да отговаря на по-високи изисквания в сравнение с останалите апте-
ки (вж. Наредба № 8 от 2000 г. на Министерството на здравеопазването за 
устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклату-
рата на лекарствените продукти). Освен това цените на лекарствените про-
дукти, отпуснати в аптеките на лечебните заведения със стационар, не могат 
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да бъдат по-високи от цените, на които лечебното заведение ги е закупило 
от търговеца на едро. ... 

Наличието на аптеки, предназначени за продажба на лекарствени про-
дук ти на граждани, разположени на територията на здравните и лечебните 
заведения по смисъла на чл. 70, ал. 2 ЗЛАХМ, има за последица възмож-
ността лекарствените продукти да се предлагат чрез тези аптеки със съот-
ветната надценка за търговеца на дребно, което не е в интерес на пациента. 

При изложените фактически и правни съображения Конституционният 
съд счита, че разпоредбата на чл. 70, ал. 2 ЗЛАХМ не противоречи на Кон-
ституцията. 

Ограничителният режим, който законодателят е възприел в разпоредба-
та на чл. 70, ал. 2 ЗЛАХМ, е в съответствие с провежданата от държавата 
лекарствена политика и в защита на правото на гражданите на достъпна ме-
дицинска помощ. 

Това е така, тъй като новосъздадената ал. 2 на чл. 70 ЗЛАХМ защитава 
интереса на пациентите и конкретно на лежащо болните пациенти, ползва-
щи услугите на посочените в нея здравни и лечебни заведения. 

Без съмнение разпоредбата на чл. 70, ал. 2 ЗЛАХМ намира конституци-
онна опора в разпоредбите на чл. 52, ал. 1 и 5 от Конституцията. 

Изхождайки от обществения интерес – да осигури и гарантира достъпна 
и на преференциални цени медицинска помощ на голяма част от контин-
гента болни граждани, а именно лежащо болните пациенти, в посочените 
лечебни заведения, законодателят не се отклонява от принципа на правовата 
държава, провъзгласен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Намесата на законо-
дателя в съществуващи правоотношения и в прекратяването на съществу-
ващи права (забраната да се откриват аптеки за продажба на лекарствени 
продукти на граждани на територията на заведенията, посочени в ал. 2 на 
чл. 70 ЗЛАХМ) не е случайна и без основание. Процесната разпоредба се 
основава на обществения интерес и тя задоволява конкретни изисквания. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 1 от 27 януари 2005 г. по к.д. № 8/2004 г.43

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: да бъдат обявени за противоконституционни част от измене-

нията и допълненията на Наказателния кодекс, осъществени със Закона за 
изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 92 от 2002 г.). Ос-
порените като противоконституционни разпоредби са следните: 

– § 2, с който се изменя чл. 26, ал. 6 в частта „както и за престъпления, 
извършени преди внасянето на обвинителния акт, но невключени в него“; 

– § 6, т. 5, с който се изменя ал. 7 на чл. 43; 
43 Обн., ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2005 г.
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– § 39, т. 2, с който се изменя ал. 2 на чл. 193 в частта „или невменяем“; 
– § 44, с който се допълва ал. 2 на чл. 206 в частта „както и когато вещта 

принадлежи на дееца, но е обременена със залог“; 
– § 49, с който се създава нова ал. 3 на чл. 217; 
– § 82, с който се създава нова ал. 2 на чл. 343; 
– § 83, с който се създава ал. 2 на чл. 343а; 
– § 90 от преходните разпоредби. 
Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 

и 4 от Конституцията.
Конституционният съд реши: 
1. Отхвърля искането на главния прокурор за обявяването на противо-

конституционност на следните разпоредби от Закона за изменение и до-
пълнение на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 92 от 2002 г.): § 2, с който се 
изменя чл. 26, ал. 6 в частта „както и за престъпления, извършени преди 
внасянето на обвинителния акт, но невключени в него“; § 39, т. 2, с който 
се изменя ал. 2 на чл. 193 в частта „или невменяем“; § 44, с който се до-
пълва ал. 2 на чл. 206 в частта „както и когато вещта принадлежи на дееца, 
но е обременена със залог“; § 49, с който се създава нова ал. 3 на чл. 217; 
§ 82, с който се създава нова ал. 2 на чл. 343; § 83, с който се създава ал. 2 
на чл. 343а; § 90 от преходните разпоредби. 

2. Отхвърля искането за установяване несъответствие с чл. 6, т. 1 и 2 от 
Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на следни-
те разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 
(ДВ, бр. 92 от 2002 г.): § 2, с който се изменя чл. 26, ал. 6 в частта „както и 
за престъпления, извършени преди внасянето на обвинителния акт, но нев-
ключени в него“; § 49, с който се създава нова ал. 3 на чл. 217; § 82, с който 
се създава нова ал. 2 на чл. 343, и § 83, с който се създава ал. 2 на чл. 343а. 

3. Прекратява производството по делото в частта за обявяване проти-
воконституционност на § 6, т. 5 от Закона за изменение и допълнение на 
Наказателния кодекс (ДВ, бр. 92 от 2002 г.). 

Мотиви:
а) Въпроси
Дали някои от въпросните разпоредби са противоконституционни (по 

отношение на чл. 4, чл. 6 и др.) и дали те съответстват на Европейската кон-
венция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС), по 
която Република България е страна?

б) Аргументи
I. За „правовата държава“ 
1. По делото всички оплаквания са подкрепени с аргументи за противо-

речие с конституционния принцип за правовата държава, като повечето се 
основават пряко на това конституционно начало, останалите – върху отдел-
ни негови проявни форми. Затова при разглеждането и решаването на де-
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лото се отделя внимание върху основни компоненти на правовата държава, 
но предвид предмета на делото – и върху тези в областта на наказателното 
право и процес: Nullum crimen sine lege, Nulla poena sine lege, Nulla poena 
sine culpa, Non bis in idem. Тук пряко отношение имат и принципите за раз-
деление на властите и за равенството на гражданите пред закона. ... 

Днес в европейското правно пространство широко се споделя разбира-
нето за правовата държава, което включва както принципа за правната си-
гурност (формалния елемент), така и принципа за материалната справед-
ливост (материалния елемент). Тези основни характеристики на правовата 
държава се проявяват като водещи максими в различните клонове на дейст-
ващото право. 

Съвкупността от формалните и материалните елементи дава многоплас-
товото съдържание на конституционния принцип и откроява неговата спе-
цифика. „Правова държава“ означава упражняване на държавна власт на 
основата на конституция, в рамките на закони, които материално и фор-
мално съответстват на конституцията и които са създадени за запазване на 
човешкото достойнство, за постигане на свобода, справедливост и правна 
сигурност. 

Възможна е и конкуренция, дори конфликт между отделни компоненти, 
тъй като всеки от тях, за да бъде приложим, е снабден с гаранции за реали-
зацията си. Най-често такова напрежение се констатира между постулата 
за правна сигурност и изискването за справедливост, особено в периоди на 
преход, както и при динамично законодателство. ... 

II. По § 2 ЗИДНК 
2. В искането се твърди, че § 2, с който е изменена ал. 6 на чл. 26 НК в 

частта „както и за престъпления, извършени преди внасянето на обвинител-
ния акт, но невключени в него“, противоречи на чл. 6, ал. 2 от Конституция-
та и че е в несъответствие с чл. 6, т. 1 ЕКЗПЧОС. Твърди се, че оспореното 
изменение позволява на прокурора при съставянето на обвинителния акт да 
прецени по собствено усмотрение кои престъпления да включи в него и кои 
да остави за друг обвинителен акт, в резултат на което при предпоставки за 
продължавано престъпление могат да бъдат внесени различни обвинителни 
актове, без контрол от съда. Тези положения според искането поставят граж-
даните в неравностойно положение. 

В искането се поддържа още, че въпросното изменение в ал. 6 на чл. 
26 НК ликвидира института на продължаваното престъпление, тъй като той 
престава да е единна престъпна дейност от обективна и субективна страна с 
общ престъпен резултат. ... 

4. Съдът счита, че изложените оплаквания са неоснователни. 
Продължаваното престъпление представлява форма на усложнена прес-

тъпна дейност. Тя се характеризира с единство на две или повече еднородни 
деяния, осъществяващи всяко поотделно състав на едно и също престъпле-
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ние, обединени в сложно цяло поради своеобразната обективна и субектив-
на връзка между тях. Вследствие на тази обвързаност последващите деяния 
се явяват продължение на предшестващите по начин, че и причинените с тях 
общественоопасни последици се свързват в един общ престъпен резултат. 

Оспорваната част от ал. 6 на чл. 26 НК регулира случай на изрично из-
ключване приложението на продължаваното престъпление. А ясно правило 
на правовата държава е, че разпоредбите, представляващи изключение от са-
мостоятелен правен институт, трябва да бъдат не само точно и ясно формули-
рани, но тяхното прилагане да бъде в тясна близост и съотнасяне с основния 
текст на закона, да изхожда от неговия дух и волята на законодателя. ... 

В оспорената част на ал. 6 на чл. 26 НК тези изисквания са изпълнени и 
няма необходимост от тълкуване поради неяснота или двусмислие. 

5. В искането обаче тезата за противоконституционност на оспорения 
текст се основава не на твърдение за неяснота, а на предположението, че 
прокурорът може да знае за извършени престъпления при продължавана 
престъпна дейност, но съзнателно да не включва част от нея в обвинителния 
акт, и така „по собствено усмотрение“ да комбинира престъпленията, без 
контрол от страна на съда, и по този начин принципът за равенството на 
гражданите пред закона да бъде нарушен. 

Съдът счита, че тази конструкция е неприемлива. Тя се основава на хи-
потетичната възможност прокурорът да е недобросъвестен и избирателно 
да включи или да не включи в обвинителния акт едно или друго деяние, 
което е част от продължаваното престъпление. 

Що се отнася до довода, че правната уредба не съдържа гаранции срещу 
злоупотреба от страна на прокурора в тази фаза на процеса, той също не 
може да бъде споделен. Законът не само че не позволява произвол при осъ-
ществяването на тази функция, но с императивни норми – чл. 12, чл. 86 и 
чл. 235, ал. 1 НПК, е създал задължения за прокурора да взема всички мерки 
за разкриването на обективната истина и във всички случаи при наличие на 
престъпление да внесе обвинителен акт. Това представлява негово консти-
туционноправно задължение. ... Обяснимо съдебен контрол при съставянето 
на обвинителния акт не се предвижда, защото противното би означавало, че 
съдът се намесва в упражняването на автономната функция на прокурора да 
състави обвинителния акт, а като се има предвид, че прокурорът ще е страна 
в съдебната фаза на процеса, така би бил накърнен основният принцип за 
независим и безпристрастен съд... 

6. Конституционният принцип, за който се поддържа, че е нарушен, е 
равенството на гражданите пред закона. ... 

Повелята за равно третиране вменява в задължение на органите на 
власт  та да третират равно всички, които биват засегнати от техни действия 
или решения. Изискването добива самостоятелно значение и тежест там, 
където властите разполагат с възможност за преценка и усмотрение. 
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Прокламираният в чл. 6, ал. 2 от Конституцията принцип за равенство на 
гражданите пред закона не допуска законодателят да въвежда нито ограни-
чения в правата на гражданите, нито привилегии, основани на изчерпателно 
изброените признаци. От съпоставянето на оспорената част на ал. 6 от чл. 26 
НК с това ясно и утвърдено съдържание на принципа се налага изводът, че 
соченото противоречие не е налице. Оспореният законов текст не постулира 
неравно третиране, не предвижда нито привилегии, нито дискриминация, 
не насърчава съзнателното невключване на разкрити престъпления в обви-
нителния акт и не нарушава конституционния принцип. 

7. И твърдението, че оспореният законов текст ликвидира института 
на продължаваното престъпление, защото представлява отрицание на същ-
ността му и поради това е противоконституционен, не може да бъде споде-
лено. Институтът на продължаваното престъпление няма конституционна 
уредба. ... 

8. Оспорената част на ал. 6 от чл. 26 НК не противоречи и на чл. 6, т. 1 
ЕКЗПЧОС, която повелява, че всеки, при наличието на каквото и да е наказа-
телно обвинение срещу него, има право на справедливо и публично разглеж-
дане на делото в разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден 
в съответствие със закона. По тази точка 1 на чл. 6 органите по прилагане 
на Конвенцията застъпват ясното разбиране, че на държавата – страна по 
Конвенцията, се предоставя значителна свобода за постигане на съобразя-
ването на съдебната ѝ  система с изискванията на чл. 6, т. 1, в т.ч. конкрет-
ните законодателни решения, осигуряващи провеждането на справедлив 
съдебен процес. ... В този смисъл уредбата на усложнената престъпна дей-
ност е въпрос на вътрешното национално законодателство, стига да няма 
неоснователно ограничаване на правата на гражданите. Съдът счита, че с 
оспорената част на ал. 6 от чл. 26 НК не се създават предпоставки за про-
веждане на несправедлив наказателен процес, тъй като с нея се осигурява 
съответност на наложеното наказание спрямо извършеното престъпление и 
се гарантира спазването на разумен срок за провеждането на наказателното 
производство. ...

IV. По § 39, т. 2 ЗИДНК 
12. Като противоконституционен се оспорва само текстът „или невменя-

ем“ в изменената с § 39 алинея 2 на чл. 193 НК: „Който продаде алкохолна 
напитка на лице, ненавършило 18-годишна възраст, или невменяем за лична 
употреба, се наказва с глоба до 500 лв. и поправителен труд...“, досежно на-
казателната отговорност на лица, продали алкохолна напитка на определен 
кръг субекти, чийто статут поради особеностите на тяхното физическо или 
психическо състояние и развитие е под особена закрила от закона и обще-
ството. ... 

14. Основното възражение срещу употребата на „невменяем“ е, че въ-
просът за вменяемост или невменяемост може да се поставя само при нали-
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чието на извършено общественоопасно деяние от лицето, за чиято вменяе-
мост става дума, и то след прилагането на юридическия критерий на чл. 33, 
ал. 1 НК. В оспорения случай разпоредбата визира невменяемостта не на 
дееца, а на друго лице, от което се прави извод за противоконституционност. 

Наистина законовото понятие „невменяем“ има корените си във „вме-
няване във вина“ за определено деяние, което значи, че то по дефиниция 
е свързано с извършителя на общественоопасното деяние. А в оспорената 
част от разпоредбата става дума за невменяемост не на дееца (продавача), а 
на лице, което не е извършило общественоопасното деяние (купувача). Тук 
Съдът констатира, че е извършена една законодателна икономия, която спес-
тява описателния законов текст, че лицето не е могло да разбира свойството 
и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. ... 

Следователно в случая на ал. 2 на чл. 193 НК, както и в споменатите дру-
ги разпоредби на НК законодателят прилага пестелива техника при форму-
лирането на законовата уредба, но с това не създава неяснота, нито противо-
речие с която и да е конституционна разпоредба и не засяга принципите на 
правовата държава, поради което искането по този § 39, т. 2 ЗИДНК следва 
да бъде отхвърлено. 

V. По § 44 и 49 ЗИДНК 
15. Иска се обявяване противоконституционност на § 44 ЗИДНК в част-

та, с която се допълва уредбата на престъплението „обсебване“ в ал. 2 на 
чл. 206 НК с „както и когато вещта принадлежи на дееца, но е обременена 
със залог“. Иска се обявяване противоконституционност и на § 49 ЗИДНК, 
с който в уредбата на престъплението „злоупотреба с доверие“ се създава 
нова алинея 3, включваща в това престъпление разпореждането със зало-
жена или запорирана вещ, оставена за пазене. В искането се твърди, че тези 
състави са произволно формулирани, което се отразява върху предвидените 
наказания и в резултат на което се нарушава принципът за справедливост, 
иманентен на правовата държава. 

Относно § 49 в искането се поддържа, че оспорената ал. 3 на чл. 217 НК 
не съответства и на чл. 6 ЕКЗПЧОС. ... 

17. ...Появата през 2002 г. на оспорвания в това дело квалифициран със-
тав в ал. 2 на чл. 206 на действащия НК и „прислоняването“ му в рамката на 
обсебването може да се възприеме като продължаване на една прекъсната 
традиция в българското наказателно право. Основният принцип за съраз-
мерността между степента на обществената опасност на престъплението и 
тежестта на наказанието е спазен; точно този принцип, проявен в еднаквата 
наказуемост, е оправданието и смисълът за включването на този нов/стар 
състав в рамката на обсебването. ... 

Предвид горното Съдът стига до заключението, че оспорената част на 
ал. 2 на чл. 206 НК не е формулирана произволно. С нея не само се възста-
новява приемственост в законодателството, но поради „същата степен на 
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обществена опасност“ законодателят съзнателно е поставил акцента върху 
еднаквата наказуемост на обсебването и новия квалифициран състав, както 
е видно от мотивите към законопроекта. ... 

(Новият състав) не е произвол, не причинява нетърпимо противоречие 
между законовите норми, с което не нарушава конституционния принцип за 
правовата държава, и поради това искането за обявяване частта от ал. 2 на 
чл. 206 НК за противоконституционна следва да бъде отхвърлено. 

18. В искането се застъпва, че в същността си престъплението по ал. 3 
на чл. 217 НК – разпореждането с чужда запорирана или заложена вещ, ос-
тавена за пазене, не е злоупотреба с доверие, а е обсебване и предвиденото 
различно наказване в чл. 206 НК и в чл. 217 НК произвежда противоконсти-
туционност. ... 

19. В искането се твърди, че § 49 ЗИДНК не съответства на чл. 6, т. 2 
ЕКЗПЧОС, тъй като разпореждането с чужда запорирана или заложена вещ, 
оставена за пазене, било обсебване, а не злоупотреба с доверие и наказани-
ето би следвало да е съответно на това престъпление. Съдът констатира, че 
тези мотиви по същество визират не т. 2 на чл. 6, която съдържа презумпци-
ята за невиновност, а т. 1, съдържаща принципното изискване за справедлив 
съдебен процес. Но дори да се приеме, че се сочи несъответствие с т. 1 на 
чл. 6 от Конвенцията, от това принципно изискване (вж. т. 8) не може да бъде 
изведен аргумент в подкрепа на твърдението за несъответствие между нака-
зание и престъпление в конкретния случай. Както беше посочено и при ос-
порването на конституционността, въпрос на вътрешното законодателство и 
израз на наказателната политика на държавата – страна по Конвенцията, е 
кои деяния да бъдат криминализирани като един или друг вид престъпления 
и какви наказания да се предвиждат за тях. ... 

VI. По § 82 и 83 ЗИДНК 
20. С оспорените параграфи са създадени две нови разпоредби – ал. 2 в 

чл. 343 НК и ал. 2 в чл. 343а НК. И двете предвиждат един и същ правен ин-
ститут – „деецът не се наказва, ако пострадалият поиска това“. В искането се 
поддържа, че тази уредба нарушава конституционния принцип за презумп-
цията за невиновност, тъй като, без да е доказано с влязла в сила присъда, 
че едно лице е извършило престъпление, то се освобождава от налагане на 
наказание по волята на друго лице. Двете разпоредби от материалния закон 
се оспорват не само като противоконституционни, но и за несъответствие с 
чл. 6, т. 2 ЕКЗПЧОС. ... 

22. Двата текста се отнасят до извършени по непредпазливост престъ-
пления по чл. 343, ал. 1, букви „а“ и „б“ НК и по чл. 343а, ал. 1, буква „а“ 
НК, ако деецът е направил всичко, зависещо от него, за оказване помощ 
на пострадалия/те. От мотивите към законопроекта и от съпоставянето на 
текстовете се налага изводът, че целта на законодателя е интересите на по-
страдалия да бъдат зачетени във всяка фаза на наказателния процес. ... Зако-
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нодателят е счел за разумно и справедливо пострадалият да има решаващата 
дума за това как най-добре да бъдат защитени неговите права. ... 

23. Направеното изменение на НК през 2002 г. обаче не причисли съста-
вите, за които се отнасят оспорваните разпоредби на чл. 343, ал. 2 и чл. 343а, 
ал. 2 НК, към споменатата група на публично-частните престъпления. Обяс-
нение за това може да се търси в естеството на визираните транспортни 
престъпления и спецификата на тяхното разследване. Условно те могат да 
бъдат обособени в отделна група публично-частни престъпления: те про-
дължават да са от общ характер, т.е. производството по тях се образува неза-
висимо от волята на пострадалия (горещите следи не могат да чакат негова-
та тъжба), но пострадалото лице може да поиска деецът да не бъде наказан. 

Извършените деяния, визирани в оспорените разпоредби на НК, не 
престават да бъдат престъпления, за които се налагат съответни наказания. 
При наличието обаче на посочените в закона условия предвид формата на 
вината и поведението на дееца след извършването на деянията законодате-
лят е дал възможност извършилите ги лица да бъдат освободени от налагане 
на наказание, ако пострадалите поискат това. Редът обаче, по който се реа-
лизира институтът „деецът не се наказва, ако пострадалият поиска това“, е 
въпрос на процесуалното право, съответно на уредба в НПК, което надхвър-
ля предмета на конституционното дело. А оспорените разпоредби на НК 
сами за себе си не нарушават установената в чл. 31, ал. 3 от Конституцията 
презумпция за невиновност. 

24. Съдът не споделя и становището на министъра на вътрешните ра-
боти, че оспорените разпоредби нарушават принципа на разделението на 
властите. Създавайки въпросните текстове, законодателят не възлага на дру-
га власт, различна от съдебната власт, да „раздаде право“. ... Въз основа на 
изложените съображения Съдът приема, че искането за обявяване противо-
конституционност на § 82 и 83 ЗИДНК следва да бъде отхвърлено. 

25. Презумпцията за невиновност по т. 2 на чл. 6 ЕКЗПЧОС е всеобщо 
признат принцип на правовата държава, според който доказването на вина-
та се постига едва с влязлата в сила присъда. Конвенцията обаче оставя на 
националното законодателство да определи какво принадлежи към доказва-
нето на вината и по какъв ред протича това доказване. 

Оспорваните разпоредби на чл. 343, ал. 2 НК и чл. 343а, ал. 2 НК не създа-
ват предпоставки за нарушаване признаците на презумпцията за невиновност 
по смисъла на ЕКЗПЧОС, поради което те не са в несъответствие с чл. 6, т. 2 
на Конвенцията и искането в тази му част следва да бъде отхвърлено. 

VII. По § 90 ЗИДНК 
26. Това е преходна разпоредба, според която рецидивистите, осъдени с 

влезли в сила присъди при условията на отменения чл. 26 (в сила от 8 август 
1997 г. до влизането в сила на ЗИДНК – ДВ, бр. 92 от 2002 г.), изтърпяват 
наказание за всяко осъждане, но не повече от предвидения в закона макси-
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мален размер за най-тежкото от престъпленията, за които са осъдени. В ис-
кането се поддържа, че разпоредбата противоречи на Конституцията поради 
нарушение на няколко принципа – за разделение на властите, за равенството 
пред закона и за правовата държава. ... 

29. Съдът е на мнение, че преди да отговори на искането, следва да про-
учи волята и целта на законодателя. ... 

30. Съдът счита, че с уредбата на § 90 законодателят не нарушава разде-
лението на властите, не изземва функции на съда, защото самата преходна 
разпоредба не определя колко наказание/я ще изтърпява осъденият; опреде-
лящ е установеният максимален размер за най-тежкото от престъпленията, 
обхванати от присъдата, който размер служи за предел в новата правна сре-
да, прилаган от съда съгласно добавеното изречение второ в § 90. 

Оспорената разпоредба не влиза в конфликт с правната сила на приклю-
чилите присъди, както се твърди в искането. По въпроса за влезлите в сила 
присъди и правомощията на законодателния орган да пререшава споровете 
Конституционният съд има ясно произнасяне: ако е налице чистата хипоте-
за със закон да се отменят присъди, постановени от редовен съд, това ще е 
противоконституционно (Решeние № 4 от 1998 г. по к.д. № 16/1997 г.). В слу-
чая обаче с атакуваната законова разпоредба не се накърнява стабилността 
на изпълняваните присъди, а размерът на наказанията, наложени преди из-
менението на чл. 26 НК през 2002 г., се привежда в съответствие с наказани-
ята след това изменение. ... 

31. Конституционният съд не споделя доводите, че в случая Народното 
събрание е следвало да предприеме амнистия, а не да обезсилва, според ис-
кането, влезли в сила присъди. Народното събрание е имало своите основа-
ния да избере въпросното законодателно решение, а не амнистия. ... 

Заслужава отбелязване обаче, че когато Народното събрание дава ам-
нистия, т.е. упражнява своето изключително правомощие, възложено му из-
рично от Конституцията (чл. 84, т. 13), то го прави със закон. При това поло-
жение, след като самата Конституция му възлага да заличава престъпния ха-
рактер на определен вид извършени деяния със закон, Народното събрание 
може със закон да преурежда заварени обществени отношения за постигане 
на справедливост в променена правна среда, като всички тези действия се 
разполагат в рамките на неговите конституционни правомощия и не влизат 
в противоречие с конституционни принципи. 

32. Относно упрека за неточност в термините „най-тежко престъпле-
ние“ и „рецидивист“ Съдът счита, че изискването за определеност, яснота 
и недвусмислие е основно за правовата държава: ако правната норма е фор-
мулирана неясно и неопределено, тя не може да постигне целта си. ... Съдът 
приема, че в конкретния случай на § 90 волята на законодателя е изразена 
ясно и недвусмислено. ... 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии. 
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РЕШЕНИЕ № 7 от 13 септември 2006 г. по к.д. № 6/2006 г.44

делото е образувано по искане на: Пленума на Върховния касационен 
съд.

Иска се: установяване на противоконституционността на § 6, т. 1 от За-
кона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, 
с който е създадена нова ал. 4 на чл. 129 (ДВ, бр. 27 от 2006 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по:  чл. 149, ал. 1, 
т. 2 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционен § 6, т. 1 от Закона за изменение и 

допълнение на Конституцията на Република България, с който е създадена 
нова ал. 4 на чл. 129 (ДВ, бр. 27 от 2006 г.).

Мотиви:
а) Въпроси
Дали приетите конституционни поправки засягат формата на държавно 

управление и дали те противоречат на принципите за разделение на власти-
те и правовата държава?

б) Аргументи
Като начало при разглеждането на искането трябва да се отбележи, че 

Конституцията от 1991 г. е израз на желанието на преобладаващата част от 
обществото страната да се нареди до напредналите по дух и икономика дър-
жави в Европа. Затова тя създава относителна недосегаемост на материята по 
чл. 158, като допуска изменение в тази част само от Велико Народно събрание. 

Съдържанието на новата, оспорена ал. 4 на чл. 129 от Конституцията, е 
в смисъл, че освен от Висшия съдебен съвет ръководителите на върховните 
съдилища и главният прокурор при извършено тежко нарушение или сис-
темно неизпълнение на служебните задължения, както и за действия, които 
накърняват престижа на съдебната власт, могат да бъдат отстранявани от 
президента по предложение на 2/3 от народните представители. Без усилие 
може да се направи извод, че разпоредбата е част от общата норма, урежда-
ща статута на съдебната власт – чл. 8, чл. 117, ал. 2, и както ще бъде посоче-
но малко по-долу, и на правовата държава – чл. 4. 

Според чл. 158, ал. 1, т. 3 от Конституцията в правомощията на Велико 
Народно събрание е да решава въпросите за промени във формата на дър-
жавно устройство и управление. Разпоредбите, касаещи пряко устройството 
и управлението на държавата, се съдържат в чл. 1 и чл. 2 от Глава първа. ... 

Важното е тук да се отбележи, че настоящото решение има за предмет 
единствено основен конституционен принцип – държавната власт се раз-
деля на законодателна, изпълнителна и съдебна, без който страната не би 
могла да функционира според цивилизационните стандарти. 

44 Обн., ДВ, бр. 78 от 26 септември 2006 г.
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Налага се анализ, доколко допълването на Конституцията влиза в проти-
воречие с този фундаментален принцип. 

Разбирането за демокрация и правова държава е свързано неразривно с 
правилото на чл. 8 от Конституцията. Основните за нормалното съществу-
ване на обществото теории „разделение на властите“, „взаимно възпиране“ 
и „взаимодействие и сътрудничество“ са плод на исторически традиции, 
субективни нагласи и съдържат малко или повече неосъществени по норма-
тивен път идеи. Поради това разделението в различните страни и в различ-
ните епохи е реализирано в многообразни пропорции и съчетания. Затова 
в нашия случай дали оспореният закон противоречи на основни начала на 
държавното устройство и управление, трябва да се съди по действащата 
Конституция. ... 

Вижда се стремежът на създателите на Конституцията да осигурят въз-
можност който и да е орган на власт да действа самостоятелно в определена-
та му област – в крайна сметка не някой друг, а Народното събрание гласува 
размера на бюджета, определя със закон възнаграждението на магистратите, 
избира единадесет от членовете на Висшия съдебен съвет. И не друг, а по-
следните като членове на Съвета контролират наред с друго в интересуваща-
та ни област и поведението на тримата висши магистрати. Тук трябва да се 
включат и конституционно закрепените нови правомощия на министъра на 
правосъдието, изброени в чл. 130а от Конституцията (ДВ, бр. 27 от 31 март 
2006 г.). Ако към това се добави и оспорената разпоредба, чието съдържание 
касае един от най-важните въпроси на организационната ѝ  независимост, 
дисбалансът между властите става очевиден. Поради това Съдът счита, че е 
нарушен заложеният в Конституцията модел на функциониране на властите. 

В контекста на разделението на властите при добавката в Конституцията 
не е съобразено и друго основно правило, което не е нормативно формули-
рано, но е резултат на вековен управленски опит. Сега е общоприето, че ако 
този, който е овластен да създава правото (парламентът), предвиди възмож-
ност и да го прилага, създава съпротива на първо място по отношение на 
своята безпристрастност. ...

Оспорената разпоредба не се вписва и в модела на правовата държа-
ва. Известно е, че съдържанието на това понятие според континенталната 
концепция се свързва с правните предписания, отнасящи се до структурата, 
устройството и функционирането на държавата. Дали тя е конституционна, 
решаващата роля е на правото. Наред с това модерните времена добавят в 
обема на понятието непрекъснато нови изисквания – не само законите да 
бъдат публикувани, постоянни и известни на населението, но да са ясни, не-
противоречиви, да не създават проблеми при прилагането им от държавните 
структури, както и наличието на „надлежна правна процедура“. ... 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 4 с 
особено мнение.
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Особено мнение на съдията Емилия друмева
... 
2. Тъй нареченият баланс между разделените власти не е понятие на 

Конституцията, а на теорията и практиката на разделението на властите. В 
решението основателно се посочва, че разделението на властите в различ-
ните страни и епохи е реализирано в многообразни пропорции и съчетания. 
Но веднага след това се прави заключението, че „в нашия случай ... тряб-
ва да се съди по действащата Конституция“. Без съмнение! Но от това не 
следва, че световните примери са без значение за развитието на българския 
конституционализъм и за настоящия спор: действащият модел на разделе-
ните власти в България е заимстван от работещи в други страни образци, 
съответно адаптиран, а понастоящем с поредицата извършени и предстоящи 
изменения на Конституцията адаптацията продължава. 

Обяснението за присъствието на т.нар. баланси в конституционната тео-
рия и практика е, че всички съвременни модели на разделените власти, в т.ч. 
и българският, съдържат система от контроли и противотежести, чрез които 
„власт възпира власт“, за да няма прекомерна концентрация или злоупотре-
ба с власт в държавата. Такава система е задължителен и основен компонент 
на демократичното управление. 

3. Конституционният съд трябваше да направи преценка дали предвиж-
дането на допълнителен механизъм като противотежест срещу евентуално-
то нефункциониране на една от властите нарушава установения баланс до 
степен, че се създава друга форма на държавно управление, в която незави-
симостта на съдиите е накърнена. В решението такава преценка липсва. ... 

4. В търсене на аргументация решението неоправдано и неоснователно 
разширява приложното поле на Великото Народно събрание за изменяне на 
Конституцията, като включва в него (изброително и без критерий) някои от 
принципите в Глава първа на Конституцията – „Основни начала“. ... 

Особено мнение на съдията Лазар груев 
По принцип председателят на Върховния касационен съд, председате-

лят на Върховния административен съд и главният прокурор се назначават и 
освобождават от длъжност от президента на Републиката по предложение 
на Висшия съдебен съвет (чл. 129, ал. 2). Кадровите решения за всички оста-
нали магистрати са от компетентността единствено на ВСС (чл. 129, ал. 1). 

Следователно учредителната власт още при приемането на Конституция-
та е предвидила особен ред за назначаване и освобождаване на тримата висши 
магистрати и очевидно е счела, че няма нарушение на принципа за разделение 
на властите, когато орган извън системата на съдебната власт – в случая пре-
зидентът на Републиката – взема кадрово решение за нейните ръководители. 

Известно е, че няма работеща конституционна система, която да пред-
вижда и да осигурява абсолютна независимост на която и да е от трите вла-
сти. ... 
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Същевременно учредителната власт категорично е въвела конституцион-
на недопустимост за въздействие от другите власти при осъществяване функ-
циите на съдебната власт. Тези два подхода не си противоречат, а взаимно 
се допълват и в своята цялост изразяват модерното разбиране на принципа 
за разделение на властите, основано на сътрудничество и взаимодействие, от 
една страна, и независимост, от друга, като конституционна гаранция за осъ-
ществяване на основната функция на съдебната власт – защитата на правата и 
законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. ... 

И след оспорената промяна на основния закон органът, който освобож-
дава тримата висши магистрати – президентът на Републиката – не се про-
меня. ... 

Какво излиза? Не било нарушение на самостоятелността и независи-
мостта на съдебната власт, когато тримата висши магистрати се освобож-
дават от президента по предложение на ВСС, половината от членовете на 
който са избрани от НС с обикновено мнозинство, а е нарушение на прин-
ципа, когато президентът го стори по предложение на 2/3 от всички народни 
представители, на точно фиксирани основания, очевидно свързани с пуб-
лично известни факти, обсъждани в парламента на Републиката и касаещи 
единствено възможни тежки нарушения, които действително накърняват 
престижа на съдебната власт. ... 

Особено мнение на съдията Мария Павлова 
Решението е неправилно според мен, защото не е обоснована тезата, от-

разена в диспозитива, че новосъздадената ал. 4 на чл. 129 от Конституцията 
води до промяна на формата на управление на държавата, поради което из-
менението е било от компетентност на Великото Народно събрание според  
чл. 158, т. 3 от Конституцията. ... 

С чл. 129, ал. 4 от Конституцията (ДВ, бр. 27 от 2006 г.) бе създадено 
правило с много ограничено приложно поле – възможност за Народното съ-
брание да прави предложение до президента за освобождаване от длъжност 
на тримата висши магистрати: председателя на ВКС, председателя на ВАС 
и главния прокурор, само когато са нарушили грубо служебните си задъл-
жения или системно ги нарушават, както и ако с поведението си накърняват 
престижа на съдебната власт. Това право се упражнява при усложнена про-
цедура – предложението следва да бъде гласувано от две трети от народните 
представители. Като се има предвид, че съставът на Висшия съдебен съвет 
включва лица, които се намират в подчинено служебно положение спрямо 
тримата висши магистрати или в приятелски отношения с тях, напълно ре-
ална е хипотезата Висшият съдебен съвет да не може да формира мнозин-
ство за освобождаване на висшите магистрати или да не желае това въпреки 
закононарушения, извършени от тях по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията. 
Преди създаването на оспорената разпоредба правният ред у нас беше без-
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помощен в такива случаи и противозаконното поведение на магистратите 
трябваше да се търпи дълго време. Духът на Конституцията на Република 
България не е в никакъв случай да се толерират безконтролност и безотго-
ворност на висшите магистрати. 

Особено мнение на съдията Евгени Танчев 
...Преди всичко се подменя посоченото от искателя основание за пос-

тановяване на противоконституционността на чл. 129 поради това, че про-
мяната попада в кръга на изключителните правомощия на Великото Народ-
но събрание като първичен носител на учредителна власт, тъй като засяга 
формата на държавно управление. По всяка вероятност мнозинството не е 
в състояние да открие противоречие между атакуваното изменение и фор-
мата на управление и да постанови противоконституционност на исканото 
основание, или имплицитно презюмира, че е необходимо да се отклони от  
Решение № 3 от 2003 г., в което включва и съдебната власт в дефиницията 
на понятието форма на управление. 

Вместо това мотивите поставят началото на процес на разширяване на 
компетентността на ВНС чрез изброяване на ценности, принципи, цели, 
провъзгласени в чл. 1 и чл. 2, чл. 4, чл. 8 и др. от Глава първа на Конститу-
цията, посветена на основните начала, доколкото чл. 158, ал. 1, т. 3 предпо-
лагал, че и те попадат в правомощията на ВНС. ... 

Преди всичко, доколкото Конституцията изрично и изчерпателно избро-
ява кръга от въпроси – предмет на изключителната компетентност на ВНС, 
всяко разширяване чрез тълкуване от страна КС е дописване на основния 
закон, при което КС би превишил своята власт, излизайки извън пределите 
на уредените правомощия в самата Конституция. На второ място, обявявай-
ки ценности и принципи от Глава първа и втора на Конституцията като част 
от правомощията на ВНС, Конституционният съд абдикира от положението 
си на страж на конституционната правова държава и демокрацията, тъй като 
не само допуска, но и дава предварителното си съгласие и при това, без да 
бъде питан, че ВНС би могло да променя въпроси, съставляващи ядрото на 
съвременния демократичен конституционализъм. 

По-нататък, противоконституционността на измененията на Конститу-
цията е постановена поради несъответствие с принципа за разделение на 
властите, който се анализира сам по себе си, защото според мнозинството 
измененията засягали независимостта на съдебната власт. Процедурата за 
отговорност на висшите магистрати се интерпретира като смесване на вла-
стите, докато в действителност тя е типичен пример за взаимен контрол и 
възпиране между тях. ... 

Извън всякакво съмнение е, че независимостта на съдебните органи 
следва да осигури справедливо прилагане на законите, като предотврати ка-
къвто и да е натиск върху дейността и постановяването на решенията на ма-
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гистратите от страна на държавни органи, политически партии, длъжностни 
или физически лица. Оттук обаче не следва, че независимостта е абсолютна 
и доминира над всички принципи на конституционната демокрация. Не тя 
предопределя съдържанието на разделението на властите, а конституционно 
установеният модел на разделение на властите, формулиран от учредител-
ната власт в Конституцията, предопределя пределите на независимостта на 
всички власти, в т.ч. и на съдебната власт. 

Европейският конституционен опит и по-специално френският консти-
туционализъм показва, че нерядко желанието да се осигурят неизменността 
и твърдият характер на конституциите, вместо да гарантира стабилността 
им, практически е довеждало до създаване на нови конституции и е съкра-
щавало живота на действащите. По този начин чрез създаване на пречки 
за учредителната власт да променя Конституцията приетото решение по 
к.д. № 6/2006 г. не я защитава, а излага на допълнителни опасности, и то в 
условията на многостепенния конституционализъм на Европейския съюз, 
и националните конституции на държавите членки. Съвършено правилно 
мотивите на решението обявяват, че е необходима защита на Конституцията 
от самата Конституция, но именно на това заключение съответства противо-
положният диспозитив за конституционосъобразност на промените. 

РЕШЕНИЕ № 8 от 13 септември 2006 г. по к.д. № 7/2006 г.45

делото е образувано по искане на: Пленума на Върховния касационен 
съд.

Иска се: обявяване противоконституционността на § 7 от Закона за из-
менение и допълнение на Конституцията на Република България (ДВ, бр. 27 
от 31 март 2006 г.) в частта му, с която се създава член 130а, т. 3, съгласно 
която министърът на правосъдието „може да прави предложения за назнача-
ване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност 
на съдии, прокурори и следователи“.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на ВКС за установяване противоконституционност-

та на чл. 130а, т. 3 от Конституцията, създаден с § 7 от Закона за изменение 
и допълнение на Конституцията на Република България.

Мотиви:
а) Въпроси
Дали направените конституционни промени са извън компетенциите на 

Обикновеното Народно събрание, като засягат формата на държавно упра-
вление?

45 Обн., ДВ, бр. 27 от 31 март 2006 г.
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б) Аргументи
Според съдиите Стефанка Стоянова, Румен Янков, Лазар Груев, Мария 

Павлова, Емилия Друмева и Евгени Танчев искането следва да се отхвърли 
по следните съображения: 

I. Относно развитието на законодателната уредба 
Възможността министърът на правосъдието да прави предложения 

пред Висшия съдебен съвет (ВСС) за назначаване, повишаване, понижа-
ване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и 
следователи не възниква със Закона за изменение и допълнение на Консти-
туцията на Република България (ЗИДКРБ), обнародван в ДВ, бр. 27 от 31 
март 2006 г. Тя съществува в правния мир вече осма година, след промени 
в Закона за съдебната власт, обнародвани в ДВ, бр. 133 от 1998 г. Тогава 
Народното събрание чрез изменение на чл. 30 ЗСВ дава възможност на 
министъра на правосъдието да прави предложения „за всички длъжности 
на съдиите, прокурорите и следователите“. През годините текстът мно-
гократно е променян редакционно, без обаче тези поправки да засегнат 
неговата същност. 

Фактът, че разпоредбата не е нововъзникнала с оспорения сега пред 
Конституционния съд § 7 от ЗИДКРБ, а само е „издигната“ на конститу-
ционно ниво и обстоятелството, че на два пъти – като част от ЗСВ – е била 
предмет на разглеждане от конституционната юрисдикция, налагат най-на-
пред да се изрази позиция по три взаимно свързани преюдициални въпроса, 
от значение за настоящото дело. 

II. Относно предмета на искането, неговата допустимост и обхвата 
на конституционната проверка 

...Въпреки че законова разпоредба със същото съдържание вече е била 
предмет на конституционна проверка, обстоятелството, че сега тя е част от 
изменящ Конституцията закон, налага най-малкото допълнително да се кон-
статира, че при приемането ѝ  парламентът е спазил предписанията на основ-
ния закон относно утежнената процедура и изискването за квалифицирано 
мнозинство съгласно чл. 154 и чл. 155 от него. 

Проверката по същество в настоящото производство също има своите 
особености, свързани най-вече с нейния обхват. 

...предвид предмета на искането Съдът може да извърши проверка по 
същество, отнасяща се само и единствено до това, дали допълването на Кон-
ституцията не засяга въпрос от изключителната компетентност на ВНС. В 
тази връзка следва да се отбележи, че проверката по същество в подобни 
случаи по принцип е силно стеснена по обхвата си, а в конкретния случай, 
като част от цялото, тя вече е била на вниманието на КС по посочените две 
конституционни дела. ...
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III. Относно процедурата по приемане на закона 
На конституционно ниво изискванията относно процедурата за изме-

нение и допълнение на основния закон от Народно събрание са уредени в 
чл. 154 и чл. 155. ... 

В конкретния случай, видно от стенографските протоколи, правилата са 
спазени. ... 

IV. Относно проверката по същество 
Основният въпрос тук е дали визираната в чл. 130а, т. 3 от Конститу-

цията възможност на министъра на правосъдието да прави предложения 
за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от 
длъжност на съдии, прокурори и следователи е изменение на основния за-
кон, което променя формата на държавно управление. 

По принцип отрицателен отговор на този въпрос се съдържа в решени-
ето по к.д. № 34/1998 г. Това принципно становище е препотвърдено и по 
к.д. № 17/2002 г. ... 

В допълнение следва да се има предвид следното: 
Атакуваната норма на чл. 130а, т. 3 от Конституцията, визирайки въз-

можността на министъра на правосъдието да прави кадрови предложения 
пред ВСС, се намира в определени отношения с други норми на основния 
закон. ... След като ВНС изрично е предвидило, че уреждането на тази ма-
терия трябва да стане със закон, няма никакво съмнение, че включването на 
част от нея в Конституцията от Народно събрание не е и не може да бъде 
признато за противоконституционно, още по-малко да засегне формата на 
държавно управление, та да е от компетенция на ВНС. 

Не може да се приеме тезата на искателя, подкрепена от главния проку-
рор и ВСС, че разглежданата разпоредба „въвежда орган на изпълнителната 
власт в лицето на министъра на правосъдието като елемент от съдебната 
власт със съответни правомощия“, което „категорично нарушава принципа 
за разделение на властите“. 

Това не е така нито на формално, нито на основание по същество. 
Вярно е, че разпоредбата на чл. 130а, т. 3 е в главата „Съдебна власт“, 

но не бива да се забравя, че в същата глава учредителната власт е уредила и 
адвокатурата (чл. 134), но никога никой не е, а и не би могъл да твърди, че тя 
е част или елемент на третата власт. 

По същество пък е ясно, че министърът може само да предлага, но ре-
шава единствено ВСС, чрез тайно гласуване, в което той не участва. Ето 
защо не може да се говори за правомощие на министъра, което винаги се 
свързва с възможността за решаваща функция, нито пък, че се отнема пра-
вомощие от ВСС. 

Както бе посочено, ВКС свързва претендираната от него противокон-
ституционност на разпоредбата на чл. 130а, т. 3 с нарушение на принципа за 
разделение на властите – чл. 8 от Конституцията. 
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В досегашната си практика КС нееднократно е подчертавал, че този 
принцип не изгражда непреодолима преграда между учредените власти, а 
предполага взаимодействие и сътрудничество между тях. ... Доколкото в 
конкретния случай по настоящото дело няма прехвърляне на правомощия 
към министъра на правосъдието, нито отнемане на такива от ВСС, следва да 
се приеме, че на това основание разпоредбата на чл. 130а, т. 3 не е противо-
конституционна. 

Не е нарушен и принципът на правовата държава, стълб на която според 
ВКС „са конституционно установените и ясно разграничени компетенции 
на висшите държавни органи и институции“. ...

Според съдиите Васил Гоцев, Людмил Нейков, Живан Белчев и Вла-
дислав Славов искането следва да се уважи по следните съображения: 

... 
Самото създаване с § 7 ЗИД на Конституцията на чл. 130а, с който в 

главата „Съдебна власт“ на Конституцията се регламентират на конституци-
онно ниво правомощия на министъра на правосъдието, представлява изме-
нение на основния закон, което нарушава формата на държавно управление. 
На практика с този нов член на министъра на правосъдието се възлагат пра-
вомощия, присъщи на органите на съдебната власт, което нарушава принци-
па на разделението на властите, залегнал в приетата от ВНС Конституция... 

С Решение № 3 от 2003 г. по к.д. № 22/2002 г. Конституционният съд 
прие, че формата на държавно управление следва да се тълкува разширител-
но. В нея се включват и възложените от Конституцията дейности и право-
мощия на основните конституционни органи, „доколкото с изменението им 
се нарушава балансът между тях при съблюдаване на основните принципи, 
върху които е изградена държавата“. 

Между тези принципи са и разделението на властите, правовата държава 
и независимостта на съдебната власт. Според Решение № 7 от 2006 г. по к.д. 
№ 6/2006 г. Конституционният съд прие, че с прибавянето към атакуваната 
по к.д. № 6/2006 г. ал. 4 на чл. 129 от Конституцията на нови правомощия 
на министъра на правосъдието по чл. 130а от Конституцията се засяга един 
от най-важните въпроси на организационната независимост на съдебната 
власт и „дисбалансът между властите става очевиден“. ...

Вмесването на изпълнителната власт в съдебната на конституционно 
равнище чрез правенето на кадрови предложения от министъра нарушава 
установения от Конституцията баланс между властите и противоречи на ос-
новните принципи на установеното държавно управление, изградено върху 
разделението на властите, независимостта на съдебната власт и правовата 
държава. 

Уважаването на настоящото искане не противоречи на досегашната прак-
тика на Конституционния съд. Решение № 1 от 1999 г. по к.д. № 34/1998 г. 
(ДВ, бр. 6 от 1999 г.) е постановено при липса на конституционен текст, 
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който да овластява министъра на правосъдието да участва с предложения 
в кадровата работа на съдебната власт. В Решение № 13 от 2002 г. по к.д. 
№ 17/2002 (ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Конституционният съд е сметнал дори за 
недопустимо чрез министъра на правосъдието да се правят кадровите пред-
ложения пред ВСС на ръководителите на органи на съдебната власт. С още 
по-голяма сила това важи в хипотезата министърът да прави самостоятелно 
предложение. 

По изложените съображения съдиите Васил Гоцев, Людмил Нейков, 
Живан Белчев и Владислав Славов считат, че Народното събрание, приемай-
ки атакуваното изменение на Конституцията, е излязло извън правомощията 
си по чл. 153 от Конституцията и е навлязло в обхвата на правомощията на 
Великото Народно събрание по чл. 158 от Конституцията, поради което раз-
поредбата на чл. 130а е противоконституционна. 

Съдията Маргарита Златарева счита, че искането е основателно само в 
частта от разпоредбата на чл. 130а, т. 3 от Конституцията, която дава право 
на министъра на правосъдието да прави предложения до ВСС за назнача-
ване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност 
и на съдии и прокурори от ВКС, ВАС, Върховна касационна и Върховна 
административна прокуратура. 

(За правомощието на министъра на правосъдието спрямо останалите 
съдийски и прокурорски длъжности, както и за следователите се споделя 
изводът на съдиите, които не подкрепят искането.) ... 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.
 

І.3. Предимство на международните договори,  
ратифицирани и обнародвани по конституционен 
ред, пред вътрешното законодателство

Чл. 5. (4) Международните договори, ратифицирани по конституци-
онен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от 
вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на 
вътрешното законодателство, които им противоречат.

РЕШЕНИЕ № 5 от 29 юни 2000 г. по к.д. № 4/2000 г.46

делото е образувано по искане на: 53 народни представители от 
XXXVIII Народно събрание.

Иска се: установяване на противоконституционността на чл. 1, чл. 3, 
т. 1, чл. 4, ал. 1 и 3, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 2, 3, 5 и 13, чл. 7, ал. 3, чл. 9, ал. 
4, чл. 28, чл. 68, чл. 70, ал. 3, чл. 74, чл. 121, чл. 123, чл. 125, ал. 1, т. 1 и 

46 Обн., ДВ, бр. 55 от 7 юли 2000 г. 
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чл. 131 от Кодекса за задължително обществено осигуряване (КЗОО) (ДВ, 
бр. 110 от 1999 г.) и установяване на несъответствието им с международ-
ни договори, по които България е страна, а именно: чл. 9 и чл. 11, т. 1 от 
Международния пакт за икономическите, социалните и културните права 
(МПИСКП), чл. 2–6 от конвенции № 37 и 38 на Международната органи-
зация на труда (МОТ).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и 4 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
1. Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 4, ал. 3 само 

по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължител-
но осигурените лица по този законов текст, както и разпоредбата на чл. 4, 
ал. 3, т. 3 от Кодекса за задължително обществено осигуряване (ДВ, бр. 110 
от 1999 г.). 

2. Отхвърля искането за обявяване на противоконституционност на чл. 1, 
чл. 3, т. 1, чл. 4, ал. 1 и 3, т. 1, 2, 4 и 5, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 2, 3, 5 и 13, чл. 7, 
ал. 3, чл. 9, ал. 4, чл. 28, чл. 68, чл. 70, ал. 3, чл. 74, чл. 121, чл. 123, чл. 125, 
ал. 1, т. 1 и чл. 131 от Кодекса за задължително обществено осигуряване. 

3. Установява несъответствие на чл. 74, т. 4 и 5 от Кодекса за задължи-
телно обществено осигуряване с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от конвенции 
№ 37 и 38 на Международната организация на труда. 

4. Отхвърля искането за установяване на несъответствие на чл. 1, чл. 3, 
т. 1, чл. 4, ал. 1 и 3, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 13, чл. 7, ал. 3, чл. 68, чл. 70, ал. 3 
и чл. 74, т. 1, 2 и 3 от Кодекса за задължително обществено осигуряване с 
международни договори, по които България е страна, а именно: чл. 9 и чл. 
11, т. 1 от Международния пакт за икономическите, социалните и културни-
те права и чл. 2–6 от конвенции № 37 и 38 на Международната организация 
на труда. 

Мотиви:
I. Относно принципа за задължителност при осъществяване на об-

щественото осигуряване (чл. 1, чл. 3, т. 1, чл. 4, ал. 1 и 3, чл. 5, ал. 2, чл. 6, 
ал. 13 и чл. 7, ал. 3 КЗОО)

1. Разпоредбата на чл. 51, ал. 1 от Конституцията прогласява като ос-
новно право на гражданите правото на обществено осигуряване и социално 
подпомагане, без да указва реда, начина, принципите и системата за него-
вото осъществяване и практическо прилагане. В компетентността на зако-
нодателния орган е да създаде законовата уредба за обществено осигуря-
ване, която да обезпечи реалната възможност на гражданите да се ползват 
от предоставеното им по чл. 51, ал. 1 от Конституцията социално право. 
Законодателят преценява по целесъобразност каква система за обществено 
осигуряване да приеме и въз основа на какви принципи то да се осъществя-
ва в съответствие с конституционните норми.
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Принципът за задължителност на общественото осигуряване е приет и 
в редица конвенции на МОТ – Конвенция № 35 относно задължителната 
осигуровка старост на работниците в индустриалните и търговските пред-
приятия, на тези от свободните професии, както и на работещите в дома си 
работници и на домашната прислуга, 1933 г. (ДВ, бр. 44 от 1997 г.), Конвен-
ция № 36 относно задължителната осигуровка старост на работниците от 
земеделските предприятия, 1933 г. (ДВ, бр. 45 от 1997 г.), Конвенция № 37 
относно задължителната осигуровка инвалидност на работниците в индус-
триалните и търговските предприятия, на тези от свободните професии, как-
то и на работещите в дома си работници и на домашната прислуга, 1933 г. 
(ДВ, бр. 45 от 1997 г.), Конвенция № 38 относно задължителната осигуровка 
инвалидност на работниците в земеделските предприятия, 1933 г. (ДВ, бр. 
45 от 1997 г.), Конвенция № 39 относно задължителната осигуровка смърт 
на работниците от индустриалните и търговските предприятия, на тези от 
свободните професии, както и на работещите в дома си и на домашната 
прислуга, 1933 г. (ДВ, бр. 45 от 1997 г.), Конвенция № 40 относно задъл-
жителната осигуровка смърт на работниците в земеделските предприятия, 
1933 г. (ДВ, бр. 45 от 1997 г.). Всички тези конвенции са ратифицирани, 
обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за България. По силата 
на чл. 5, ал. 4 от Конституцията те са част от вътрешното право на страната 
и имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които 
им противоречат. Възприетият в Кодекса за задължително обществено оси-
гуряване принцип на задължително обществено осигуряване е съобразен с 
тази конституционна разпоредба. 

2. Всички работещи трябва да бъдат поставени при еднакви условия при 
изпълнение на работата им както във връзка с данъчното облагане, така и по 
отношение на вноските за обществено и здравно осигуряване и пр. Пенсио-
нерите, които упражняват трудова дейност, по собствено желание променят 
статуса си в работещи граждани, които подлежат на задължително общест-
вено осигуряване за всички социални рискове. Осигурителните вноски ня-
мат характер на данък, както се твърди в искането, защото срещу тях осигу-
реният получава право на съответни престации (посочени по-горе), докато 
данъкът е държавно вземане, което се дължи безвъзмездно. Решеният по 
този начин от КЗОО проблем с работещи пенсионери не противоречи на 
чл. 60, ал. 1 от Конституцията и на други конституционни норми. 

Включването на лицата, които работят по втори или по допълнителен 
трудов договор, в обсега на задължителното обществено осигуряване не е 
противоконституционно. Осигурителните вноски се начисляват не върху 
трудовото възнаграждение, а върху осигурителния доход. В осигурител-
ния доход се включват и доходите от втори или допълнителен трудов дого-
вор, които понякога могат значително да надвишават дохода от основната 
работа. 
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Законодателят, като не е изключил група лица, неработещи на основание 
трудово правоотношение (упражняващи свободна професия и/или занаят-
чийска дейност, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, 
собственици или съдружници в търговски дружества, частните земеделски 
стопани и тези, които полагат труд без трудово правоотношение, получава-
щи възнаграждение, равно на или над една минимална заплата; без докто-
рантите и пенсионерите, упражняващи трудова дейност без трудово право-
отношение), от обхвата на задължителното обществено осигуряване само 
по отношение на посочените социални рискове (инвалидност поради общо 
заболяване, за старост и за смърт), не е допуснал нарушение на конститу-
ционни разпоредби. Напротив, тяхното изключване би било нарушение на 
чл. 51, ал. 1 от Конституцията, тъй като би ги лишило от правото на общест-
вено осигуряване, което е прогласено от Конституцията като основно право 
на всички граждани. 

Изключването им от установената със закон система за задължително 
обществено осигуряване би било и в несъответствие с чл. 9 МПИСКП, 
както и с посочените по-горе конвенции № 35, 36, 37, 38, 39 и 40 на МОТ, 
отнасящи се до задължителното осигуряване и на лицата със свободни 
професии. 

Разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 3 КЗОО, която включва докторантите в 
кръга на задължително осигурените лица за социалните рискове инвалид-
ност поради общо заболяване, старост и смърт, обаче е противоконституци-
онна. Докторантите нямат доход от трудова дейност. Те получават стипен-
дии (чл. 70, т. 12 от Закона за висшето образование), които имат характер на 
парично подпомагане. Тяхното правно положение е като това на студентите 
(чл. 66–74 от Закона за висшето образование). Несъвършенството на закона, 
изразяващо се в противоречие между негови разпоредби и изобщо с дейст-
ващото законодателство, нарушава принципа по чл. 4, ал. 1 от Конституци-
ята за правовата държава.

Между работещите пенсионери, включени в групата на задължително 
осигурените лица по чл. 4, ал. 1 КЗОО, и пенсионерите, които упражняват 
свободна професия или занаятчийска дейност, трудова дейност като едно-
лични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, като 
частни земеделски стопани и др., включени в групата по чл. 4, ал. 3 с.к., 
има съществени различия. ... Тези съществени различия не дават основание 
двете групи пенсионери да бъдат поставени при еднакви условия. Докато 
първата група работещи пенсионери би била поставена при привилегиро-
вани условия по отношение на работещите, които не са пенсионери в тази 
група, ако отпадне задължението им да правят осигурителни вноски, не така 
стои проблемът при втората група работещи пенсионери (чл. 4, ал. 3 КЗОО). 
Отпадането им от обхвата на задължителното осигуряване по отношение на 
социалните рискове инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт 
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изобщо не би засегнало правата и интересите на останалите задължително 
осигурени лица по чл. 4, ал. 3 КЗОО. Включването им в кръга на задължи-
телно осигурените лица при тях има по-скоро фискален, отколкото социален 
елемент, за разлика от първата група работещи пенсионери (чл. 4, ал. 1), 
където други конституционни принципи не допускат изключването им от 
обхвата на задължителното обществено осигуряване. Разбира се, ако имат 
намерение да увеличат размера на пенсията си, те биха могли да правят оси-
гурителни вноски по свое желание. 

Разпоредбата на чл. 9 МПИСКП, подобно на чл. 51, ал. 1 от Конститу-
цията на Република България, задължава подписалите я страни да призна-
ят правото на обществени осигуровки на всяко лице, без да посочва реда, 
условията и начина за изпълнение на поетото задължение. Това се решава 
от националното законодателство на всяка държава – страна по пакта. Въз-
приетият в КЗОО принцип за задължително обществено осигуряване, който 
е съобразен и с посочените по-горе конвенции на МОТ, е в съответствие с 
разпоредбата на чл. 9 МПИСКП (международен договор, по който България 
е страна). 

II. Разпределяне на тежестта върху дължимите вноски между оси-
гурени и осигурители, вноски от държавния бюджет, вноски върху сред-
ствата за социални разходи, както и базата, върху която правят вноски 
самоосигуряващите се лица (чл. 6, ал. 2, 3 и 5 и чл. 9, ал. 4 КЗОО)

Тези разпоредби обхващат различни групи осигурени лица. Във всяка 
група осигурените лица са поставени при напълно еднакви и равни условия 
по отношение на начина за покриване на дължимите осигурителни вноски. 
Вноските за всеки осигурителен фонд са еднакви за осигурените лица от 
всички групи независимо от трудовата им дейност и упражняваната профе-
сия. Различията между отделните групи е от такова обективно естество, че е 
невъзможно законодателят да ги постави при напълно еднакви условия освен 
по отношение на размерите на дължимите вноски, които са определени със 
закон и са съвършено еднакви за различните осигурителни фондове. Тези 
различия се дължат на нееднаквите по вид трудова дейност и упражнявана 
професия. Те обаче не са от категорията на изрично изброените в чл. 6, ал. 2 
от Конституцията социални признаци, поради които са недопустими ограни-
ченията на права или създаването на привилегии.

III. Относно влагане на свободни средства от фондовете на държавно-
то обществено осигуряване (чл. 28 КЗОО)

Създадената с чл. 28 КЗОО възможност за влагане на временно сво-
бодните средства по осигурителните фондове в банкови депозити или за 
придобиване на държавни ценни книжа не застрашава интересите на бъл-
гарските граждани по отношение на осигурителните им вноски, нито съз-
дава условия за злоупотреба с тези средства. Напротив – това би довело до 
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съхраняване и увеличаване на средствата по фондовете на общественото 
осигуряване, което е необходимо за тяхното ефективно функциониране и 
е в интерес на осигурените. Не законовите норми, а тяхното нарушаване 
води до злоупотреби. Разпоредбата на чл. 28 КЗОО не може да бъде възпри-
ета като злоупотреба с права по смисъла на чл. 57, ал. 2, нито противоречи 
на чл. 4, ал. 1 от Конституцията или на която и да е друга конституционна 
норма. 

IV. Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и 
нейният размер и изчисляване на индивидуалния коефициент във връзка с 
определяне размера на пенсията (чл. 68, чл. 70 КЗОО) 

А.1. С КЗОО се увеличава както необходимата възраст, така и необ-
ходимият осигурителен стаж за придобиване на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст. Очевидно законодателят е възприел тези по-тежки усло-
вия за пенсиониране поради съображения за целесъобразност, които като 
обективирани в законов текст подлежат на преценка за конституционосъ-
образност. Въвеждането на новите условия за придобиване на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст не нарушава принципите за хуманизъм, за 
справедливост и принципа на социалната и правовата държава, посочени 
в Преамбюла и чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 от Конституцията. Новата законо-
дателна уредба за придобиването на този вид пенсии е израз на грижите 
на държавата именно като социална държава да обезпечи редовното из-
плащане на пенсиите, да създаде условия за увеличаване на размерите им 
и да съобрази паричния размер на пенсиите с направените осигурителни 
вноски във фонда. 

2. Разпоредбата на чл. 70, ал. 3 КЗОО е част от правилата за определя-
не размера на пенсията. ... Тези три последователни години могат да бъдат 
в началото, средата или края на 15-годишния период – въпрос на избор 
на лицето. Това е напълно справедливо и в интерес на осигуреното лице. 
Правилото не е ново. То е било възприето с чл. 11 от Закона за пенсиите 
(ДВ, бр. 91 от 1957 г.) в различните  ѝ   редакции – последната от 1996 г. (ДВ, 
бр. 22 от 1996 г.) в действие до 1 януари 2000 г. Няма никакво основание да се 
твърди, че разпоредбата на чл. 70, ал. 3 КЗОО е в противоречие с конститу-
ционния принцип за справедливост. 

Б. Въведените по-високи изисквания за придобиване право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст не могат да се възприемат като законодателно 
решение, което не е в съответствие с чл. 11, т. 1 МПИСКП и в частност с из-
искването за „непрекъснато подобряване условията на живот“, още повече, 
че то не е в отклонение от задължително установените норми за пенсионна 
възраст и определен стаж на мъжете и жените в чл. 4, чл. 5 и чл. 16 от кон-
венции № 35 и 36 на МОТ. Целта на законодателя е да гарантира реализира-
нето на право на пенсия, като изискуемата възраст е в рамките на указаната 
в посочените конвенции – до 65 години. 
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V. За изискуемия осигурителен стаж при придобиване на право на пен-
сия за инвалидност поради общо заболяване (чл. 74 КЗОО)

Разпоредбите на чл. 74 КЗОО изискват определен осигурителен стаж 
за придобиване право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване в 
зависимост от възрастта на осигурените лица, който стаж трябва да е при-
добит до датата на инвалидизирането. ... разпоредбите на т. 4 и 5 на чл. 74 
КЗОО не съответстват на нормите на чл. 5, ал. 2 от конвенции № 37 и 38 на 
МОТ, по които България е страна. Поради това искането, основано на чл. 
149, ал. 1, т. 4 от Конституцията, в тази част е основателно. Останалата част 
от разпоредбите на чл. 74 КЗОО, т. 1, 2 и 3 са в съответствие с посочените 
конвенции на МОТ (допускащи изискване за трудов стаж за пенсия инва-
лидност през времето, за което се правят осигурителни вноски, но не за 
повече от пет години). 

Оспорваните разпоредби не ограничават права и не създават привиле-
гии с оглед на изчерпателно изброените социални признаци в чл. 6, ал. 2 от 
Конвенцията, поради което искането за обявяване на противоконституци-
онност на чл. 74 КЗОО поради противоречие с посочената конституционна 
норма е неоснователно. 

VI. Относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване 
(чл. 121, чл. 123, чл. 125, ал. 1, т. 1 и чл. 131 КЗОО) 

Въвеждането в българското законодателство на задължителното допъл-
нително пенсионно осигуряване не противоречи на разпоредбата на чл. 51, 
ал. 1 от Конституцията по съображенията, които са изложени в раздел I, 
т. 1. В Глава десета на Кодекса за задължително обществено осигуряване са 
дадени достатъчно законови гаранции за изплащане на пенсиите – вписване 
в съда на пенсионните фондове, лицензирането им, осъществяваният надзор 
от Държавната агенция за осигурителен надзор. Осигуреното лице има право 
при пенсиониране да изтегли при определени условия еднократно набраните 
средства по индивидуалната партида (чл. 172), има право на информация по 
чл. 173 КЗОО, право на сигнал при нарушение на дейността на пенсионно-
осигурителното дружество (чл. 174); средствата, натрупани в индивидуал-
ните партиди, не подлежат на запор или на принудително изпълнение и пр. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 4 с 
особено мнение.

Становище и особено мнение на съдията Александър Арабаджиев 
II. Подписал съм с особено мнение по следните съображения: 
1. Относно чл. 4, ал. 1 
Несъответствието между разрешенията, дадени от Съда във връзка с 

ал. 1 и 3 от чл. 4 КЗОО, е очевидно. Това несъответствие не може да бъде 
логически обосновано и е неприемливо. 
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И за двете хипотези разрешението трябва да е еднакво, което произтича 
от принципа за равнопоставеност на осигурените лица, посочен в чл. 3, т. 2 
КЗОО и представляващ реализация на конституционния принцип на равен-
ството (чл. 6). 

От друга страна, и в двете хипотези става дума за лица, които – неза-
висимо от начина, по който може да бъде характеризирано правото на об-
ществено осигуряване – са изпълнили условията за реализацията на това 
право и не съществуват основания за въвеждане на изисквания за повторно 
осигуряване.

2. Относно чл. 9, ал. 4 
Разпоредбата съдържа изискване за задължително осигуряване върху 

предварително фиксиран осигурителен доход. Този доход може да се окаже 
и нереализиран и въпреки това задължението остава. В процеса на текущото 
му изпълнение то се превръща в една несправедлива тежест за лицата, които 
не са реализирали доход през определен период.

3. Относно чл. 74, т. 4 и 5 
За да уважи искането, основано на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, 

Съдът се е позовал на директното несъответствие с посочените конвенции, 
според които изискването за трудов стаж за пенсия за инвалидност не може 
да надхвърля повече от пет години. В тази постановка на конвенциите обаче 
се съдържа един принцип, който може да служи като ръководно указание 
при преценката на разпоредби от закон, който въвежда като изискване оси-
гурителен стаж със значително по-голяма продължителност. 

От заявените в Преамбюла на Конституцията ангажименти към някои 
общочовешки ценности, сред които и справедливостта, за въздигане на дос-
тойнството на личността във върховен принцип и за създаване на социална 
държава следва, че отношението към инвалидите, особено в случаите, в ко-
ито те трябва да реализират някакви права, трябва да държи сметка за със-
тоянието, в което те се намират. Тази идея се съдържа в разпоредбата на чл. 
48, ал. 2 от Конституцията. На плоскостта на правото да се придобие право 
на пенсия за инвалидност поради общо заболяване посочените принципи 
означават, че изискванията за осигурителен стаж не могат да бъдат преко-
мерни. Ето защо намирам, че посочената разпоредба е несправедлива и на 
това основание противоречи и на Конституцията. 

4. Относно чл. 121, чл. 125, т. 1 и чл. 131 
Въпросните разпоредби се намират в дял втори на КЗОО, който въвежда 

допълнително задължително пенсионно осигуряване. Такова осигуряване 
не може да бъде обосновано на плоскостта на Конституцията. С оглед на из-
тъкнатото по-горе (вж. т. I) задължителността на общественото осигуряване, 
която се визира в чл. 51, ал. 1 от Конституцията, може да се отнася само 
до държавното обществено осигуряване. Оспорената уредба обаче въвежда 
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пенсионно осигуряване, осъществявано чрез пенсионни фондове и пенси-
онноосигурителни дружества, върху принципа на задължителността. 

Такова допълнително пенсионно осигуряване безспорно е допустимо. 
Осъществяването му на принципа на задължителност на участието проти-
воречи на Конституцията.

Становище и особено мнение на съдията Тодор Тодоров 
II. За „работещите пенсионери“ 
Въпросът за „работещите пенсионери“ е казуистичен. Всъщност никъде 

в текста на разпоредбите това не е казано изрично, то се извежда от тълку-
ването на закона, в което навлизат искателите и съдът. Независимо от това 
Съдът приема, че уредбата за пенсионерите по ал. 1 е конституционосъо-
бразна, а тази по ал. 3 – противоконституционна. Различията, които според 
Съда обосновават различния подход, се извеждат отново от законовата уред-
ба. Създава се „омагьосан кръг“. Съдът обявява, че има съществени разли-
чия между двете групи пенсионери, които налагат създаване на различни за-
конови условия; различните законови условия се обявяват за „съществените 
различия“, които налагат различни законови условия. 

Според мен въпросът за (не)равенството между работещите пенсионе-
ри и другите осигурени лица по отношение на достъпа до работа е неотно-
сим към делото. Мисля, че ако трябва да се търси разлика между двете гру-
пи, тя е в адресата на задължението за осигуряване – по ал. 1 това са работо-
дателите, по ал. 3 – самозаетите лица. На второ място различията очевидно 
са в обхвата на осигурените рискове. Докато работещите по трудов договор 
(ал. 1) имат интерес например от осигуряване и срещу трудова злополука, 
при това с активното мотивиране на работодателя, самоосигуряващите се 
лица по ал. 3 сами поемат риска (вж. чл. 4, ал. 4). В двата случая обаче (ал. 1 
и 3) няма основание работещите пенсионери да се осигуряват за старост и 
смърт, каквито осигуровки вече имат. От конституционна гледна точка те са 
изпълнили своите задължения към обществото и принципът на справедли-
востта забранява да се осигуряват два пъти за едно и също нещо. Ето защо, 
ако се приеме, че частният въпрос за работещите пенсионери е обхванат в 
хипотезите на чл. 4, ал. 1 и 3 от Закона, то и двете разпоредби следва да се 
обявят за противоконституционни. 

III. За докторантите 
Въпросът за съдържанието на понятието „осигурителен доход“ не е из-

яснен от Съда. Дори да се сподели разбирането, че доходите на докторан-
тите не са от трудова дейност, това не е конституционна пречка те да бъдат 
включени в списъка на осигурените лица. Ако има несъответствие, то е на 
законово равнище и не засяга конституционни ценности и норми.

Практически единственият аргумент за противоконституционност гла-
си, че „Несъвършенството на закона, изразяващо се в противоречие меж-
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ду негови разпоредби и изобщо с действащото законодателство, нарушава 
принципа на чл. 4, ал. 1 от Конституцията за правовата държава“. Този извод 
е неправилен. Последователното провеждане на подобно разбиране би оз-
начавало да се признае на Конституционния съд компетентност за проверка 
на съответствие на „законите със законите“ – нещо, което Конституцията не 
предвижда. 

Според мен въвеждането на изискване за вътрешна съгласуваност на 
законовата уредба има отношение към принципа на правовата държава, но 
само при условие, че установеното противоречие по характер и степен е 
конституционно нетърпимо. 

IV. За определянето на осигурителните вноски 
Споделям напълно казаното за чл. 9, ал. 4 КЗОО в становището на 

Българския лекарски съюз. Разпоредбата „поставя в неравностойно поло-
жение“ самозаетите лица, за които се отнася, като установява „задължите-
лен фиксиран минимален размер на осигурителните вноски, независимо от 
действително реализирания доход“. Въпросът не е само в размера, който е 
два пъти по-висок от този за лицата в трудови или служебни правоотноше-
ния. Нормата е очевидно несправедлива, тъй като „допуска задължение за 
осигуряване и върху неполучен доход, текущо, за периоди на временна не-
трудоспособност, а и при окончателното годишно издължаване“. Например 
текущото осигуряване на лицата, упражняващи занаятчийска дейност, или 
на частните земеделски стопани може да представлява непомерна тежест 
за тези от тях, които нямат реални доходи в отделни месеци на годината. 
Всъщност социалното задължение за осигуряване се възлага на лица без до-
ход. Бедните се задължават да осигуряват богатите. Така създадената уредба 
очевидно противоречи на принципа на справедливостта (Преамбюл на Кон-
ституцията) и следва да бъде обявена за противоконституционна. 

V. За допълнителното задължително пенсионно осигуряване 
Допълнителният характер на това осигуряване сочи, че то не се вмества 

в осъществяването на социалната функция на държавата. Лицата, които же-
лаят да получават по-високи пенсии от този минимум, разполагат с възмож-
ностите, които им дава доброволното пенсионно осигуряване. Законодател-
ното налагане на второ, допълнително задължително пенсионно осигурява-
не не може да бъде обосновано нито с правото на осигуряване по чл. 51, 
ал. 1 от Конституцията (правото е затова право, защото едно лице може да не 
го упражни, ако желае – вж. т. I), нито със социалния характер на държавата.

С уредбата на допълнителното задължително пенсионно осигуряване се 
създава някакъв правен мутант, който не се вмества в нормалните правни и 
езикови („езикът е естествената среда на правото“) категории. Например на-
всякъде се говори за задължително осигуряване, а се прогласява, че същото 
се осъществява въз основа на договор на осигуреното лице с лицензирано 
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пенсионноосигурително дружество. Основата на договорната свобода обаче 
е свободата да сключиш или да не сключиш договор, а в този случай осигу-
рените лица са лишени от тази свобода. Очевидно противоречието не е само 
в езика, а в самата същност на института. 

Същевременно по абсурден начин се позволява на държавата да декре-
тира възникването на „частноправни“ отношения между осигурените лица 
и частните фондове. Тъй като няма ясен критерий в кои случаи държавата 
може да прави това, разкрива се възможност от каскадно увеличаване на 
„грижата“, например за въвеждане на други допълнителни задължителни 
осигурявания (за други рискове). Ето защо смятам, че искането в тази му 
част следва да бъде уважено.

Особено мнение на съдията Маргарита Златарева 
Относно чл. 9, ал. 4 КЗОО в частта, с която се фиксира минимална гра-

ница на осигурителния доход, върху който ще се самоосигуряват лицата по 
чл. 4, ал. 3, т. 1–3 от  КЗОО (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.), изразяващият осо-
беното мнение счита, че разпоредбата е противоконституционна. 

1. В мотивите по раздел II не се отчита обстоятелството, че еднаквите 
осигурителни вноски се изчисляват върху осигурителен доход, определен 
по различен начин за различните групи осигурени лица. Този въпрос не се 
обсъжда изобщо, като по този начин не се отговаря на искането за проверка 
на съответствието на разпоредбата на чл. 9, ал. 4 КЗОО с конституционни 
начала и принципи. Защото задължение за осигуряване трябва да има, но 
не и задължение за осигуряване върху неполучен доход. Справедливостта е 
въздигната в конституционен принцип в Преамбюла на Конституцията и за-
коните трябва да се съобразяват с него. С разпоредбата на чл. 9, ал. 4 КЗОО 
законодателят е нарушил този принцип. 

2. Трябва да се прави разграничение между случая, при който лицата се 
осигуряват единствено от доходи от т.нар. свободни професии, и хипотезата, 
в която лицата, попадащи в категорията на свободните професии, са вече 
осигурени по друг начин. 

... разпоредбата на чл. 9, ал. 4 КЗОО поставя лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1–3 
КЗОО в неравноправно положение спрямо всички останали осигурени лица 
и когато става дума за вече осигурено веднъж лице, с което също се наруша-
ва принципът за равното третиране на гражданите пред закона – чл. 6, ал. 2, 
изр. 1 от Конституцията. С оглед на изложените съображения разпоредбата 
на чл. 9, ал. 4 КЗОО в частта, която определя фиксиран минимален и макси-
мален размер на осигурителния доход, е противоконституционна. 

Особеното мнение от съдията димитър гочев относно включването 
на работещите пенсионери по трудово правоотношение в обхвата на задъл-
жително осигурените лица (чл. 4, ал. 1) не е публично достъпно.
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І.4. Равенство пред закона

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и 
права.

(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви 
ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, ет-
ническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, 
политическа принадлежност, лично и обществено положение или иму-
ществено състояние.

РЕШЕНИЕ № 1 от 16 януари 1997 г. по к.д. № 27/1996 г.47

делото е образувано по искане на: 51 народни представители. 
Иска се: установяване на противоконституционност на разпоредбите на 

§ 1 и § 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавна защита 
на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е 
поискала откриване на производство по несъстоятелност, приет от ХХХVІІ 
Народно събрание на 8 октомври 1996 г., повторно приет при условията на 
чл. 101, ал. 2 от Конституцията на 23 октомври 1996 г. (ДВ, бр. 90 от 1996 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, т. 2 от 
Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 51 народни представители от ХХХVІІ Народно 

събрание за установяване на противоконституционност на § 1 и § 2 от За-
кона за изменение и допълнение на Закона за държавна защита на влогове 
и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е поискала 
откриване на производство по несъстоятелност (ДВ, бр. 90 от 1996 г.). 

Мотиви: 
а) Въпроси
Нарушава ли се принципът за недопускане на привилегии и равното по-

ложение на гражданите пред закона? 
б) Аргументи
Преместването на момента, от който проявява действие държавната 

защита на влогове и сметки, поначало не променя съдържанието на тази 
защита; тя остава държавна защита. Вън от мотивите на вносителя на пър-
воначалния законопроект, същностен сред които е стремежът да се възста-
нови доверието в банковата система, Конституционният съд не разполага с 
указания относно основанията за възприемането на този нетипичен способ 
за гарантиране на влоговете. 

Доколкото една категория физически и юридически лица е разполага-
ла с определени възможности, от които е лишена друга категория – според 

47 Обн., ДВ, бр. 9 от 31 януари 1997 г.
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предпоставените твърдения на искането, – тази последица не е резултат на 
нееднакво третиране от страна на закона с оглед на конституционно недо-
пустими признаци като основания за създаване на привилегировано поло-
жение. Поради това Конституционният съд намира, че оспорените измене-
ния и допълнения не могат да бъдат разглеждани – от гледище на тяхната 
конституционосъобразност – на плоскостта на принципа за равенство на 
всички граждани пред закона. 

Различието в степента на гарантиране от страна на държавата не възник-
ва поради това, че законът променя обема, в който влоговете се гарантират. 
Той остава същият. Следователно оспорените изменения и допълнения не 
променят степента на защитеност, нито предоставят защитата в зависимост 
от някои от социалните признаци по чл. 6, ал. 2 от Конституцията, които 
са правно недопустими като основания за ограничаване на правата или за 
създаване на привилегии.

Поради това, че се отнасят до задължение, което държавата сама е по-
ела, а не до защита на гарантирани основни права, както и на права, чийто 
пряк адресат е държавата, разглежданите изменения и допълнения не са в 
противоречие и с принципа на правовата държава. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 3 от 6 февруари 1997 г. по к.д. № 31/1996 г.48

делото е образувано по искане на: главния прокурор. 
Иска се: установяване на противоконституционност на § 23, т. 1, буква 

„а“ от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗИДЗСПЗЗ) (ДВ, бр. 79 от 1996 г.) в частта, с която се изменя § 28, ал. 1 
от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 45 от 
1995 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционна разпоредбата на § 23, т. 1, буква „а“ 

от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и до-
пълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ДВ, бр. 79 от 1996 г.). 

Мотиви: 
а) Въпроси 
Нарушен ли е принципът на равнопоставеност при упражняването на 

стопанска дейност?
48 Обн., ДВ, бр. 15 от 18 февруари 1997 г.
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б) Аргументи
С § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ се пре-

кратяват съществуващите трудовокооперативни земеделски стопанства и 
земеделските кооперации, образувани по Закона за кооперациите. Прекра-
тяват се и всички съществуващи организации и фирми, регистрирани по 
силата на Указ № 922 и Указ № 56 за стопанската дейност, КЗС, ТКЗС, 
МТС, АПК и селскостопански институти. В нито една от законовите раз-
поредби не е указано кои са правоприемниците на организациите по § 12. 
Имуществото на тези организации представлява съвкупност от имуществе-
ни права и задължения. Щом като то става съсобственост на лицата по чл. 
27, ал. 1 ЗСПЗЗ, те (лицата по чл. 27, ал. 1) трябва да поемат не само всички 
права, произтичащи от имуществото, но и всички задължения, свързани с 
него. Според изменението на § 28, ал. 1 от преходните и заключителните 
разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ в полза на лицата по чл. 27, ал. 1 ЗСПЗЗ преми-
нават само правата върху имуществото на организациите по § 12, без те 
да поемат задълженията, свързани с това имущество. С това се нарушават 
правата на останалите граждани и юридически лица – ищци и взискатели 
по прекратените дела и изпълнителни производства, по които ответници 
или длъжници са организациите по § 12, защото не могат да реализират 
вземанията си срещу тези организации. Нарушени са и правото им на прав-
на защита, и основните принципи за равнопоставеност при упражняване на 
стопанска дейност. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 18 от 14 ноември 1997 г. по к.д. № 12/1997 г.49

делото е образувано по искане на: 51 народни представители.
Иска се: установяване противоконституционността на следните разпо-

редби от Закона за банките (ДВ, бр. 52 от 1997 г.): чл. 9, ал. 1, т. 1 и 5; чл. 9, 
ал. 2 и 4; чл. 21, ал. 5; чл. 52, ал. 7; чл. 65, ал. 4; §18 от преходните и заклю-
чителните разпоредби. 

Същевременно се иска от Съда да установи несъответствието с между-
народни договори, по които България е страна, на следните разпоредби от 
същия закон: чл. 9, ал. 1, т. 1 и 5; чл. 9, ал. 2 и 4; §18 от преходните и заклю-
чителните разпоредби.

Конституционният съд упражнява правомощията по: чл. 149, ал. 1, 
т. 2 и т. 4 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането за обявяване за противоконституционни разпоред-

бите на чл. 9, ал. 1, т. 1 и 5, чл. 9, ал. 2 и 4, чл. 21, ал. 5, чл. 52, ал. 7, чл. 65, 

49 Обн., ДВ, бр. 110 от 25 ноември 1997 г.
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ал. 4 и §18 от преходните и заключителни те разпоредби от Закона за банките 
(ЗБ) (ДВ, бр. 52 от 1997 г.). 

Отхвърля искането за установяване на несъответствие на чл. 9, ал. 1, 
т. 1 и 5, чл. 9, ал. 2 и 4 и §18 от преходните и заключителните разпоредби от 
същия закон с международните договори, по които България е страна. 

Мотиви: 
а) Въпроси 
Има ли нарушение на чл. 6 от Конституцията, когато законово се въвеж-

дат ограничения на права и привилегии, основани на образование?
б) Аргументи
1. По чл. 9, ал. 1, т. 1 ЗБ 
Правото на едно лице да заема определена длъжност не е абсолютно по 

своя характер. То подлежи на различни ограничения от обективен и субекти-
вен характер. Абсурдно е да се допусне, че чл. 6 от Конституцията забранява 
на държавата да изисква наличието на определена квалификация, обективи-
рана чрез медицинско, съответно юридическо образование за упражняване 
на дейност като лекар или съдия.

Законодателят е свободен да прецени доколко липсата на определено 
образование при конкретната обществено-икономическа обстановка може 
да доведе до непрофесионалното и некомпетентното ръководство на банки-
те и доколко тази липса създава условия за накърняването на правата или 
законните интереси на техните клиенти. За да защити обществения инте-
рес, който в случая е интерес от стабилна банкова и финансова система в 
страната, Народното събрание разполага с правото да въведе определени 
образователни изисквания за заемане на ръководни длъжности в сферата на 
банковата дейност.

2. По чл. 9, ал. 1, т. 5 ЗБ 
По тази точка няма необходимото мнозинство от 7 гласа. 
3. По чл. 9, ал. 2, чл. 21, ал. 5 и чл. 65, ал. 4 ЗБ
Съдът счита, че решаването на въпроса за съдебния контрол вър-

ху административните актове може да стане единствено в съответствие 
с изричната разпоредба на чл. 120, ал. 2 от Конституцията. Анализът на 
изключените от съдебно обжалване актове по Закона за банките сочи, че 
законодателят е останал в границите на конституционната целесъобраз-
ност при защитата на обществения интерес и интересите на вложителите. 
В основната си част това са актове на банков надзор, при които компетент-
ността на надзорния орган не може да бъде заместена от съдебно решение. 
Спрямо административните наказания и имуществени санкции по чл. 65, 
ал. 2, т. 6 ЗБ съдебният контрол е приложим в съответствие с чл. 100 ЗБ. 
В случаите, когато необжалваемият административен акт засяга права и 
законни интереси на отделни граждани, не е преграден основният път за 
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съдебна защита по исков ред, включително възможността за обезщетяване 
на претърпените вреди. 

4. По чл. 9. ал. 4 ЗБ 
Единственото съображение в подкрепа на искането е, че „ал. 4 на чл. 9 

дава обратна сила на санкционна правна норма, като предвижда забраната 
да се прилага и за заварените случаи, което не е в унисон с принципа на 
правовата държава...“. 

Лицата, които трябва да бъдат освободени, са в продължаващо член-
ствено отношение с Управителния съвет или Съвета на директорите. Пре-
кратяването на това правоотношение поради липса на нововъведени усло-
вия в закона действа в бъдеще и няма обратна сила. А и поначало Консти-
туцията не изключва правото на Народното събрание да приема норми с 
обратна сила.

5. По чл. 52, ал. 7 ЗБ 
Защитата на банковата тайна обаче няма абсолютен характер и може да 

бъде ограничавана в обществен интерес. Поначало това става с надлежна 
съдебна процедура – принцип, възприет и в чл. 52 ЗБ. 

Разпоредбата на чл. 52, ал. 7 ЗБ е основана върху друг принцип – разкри-
ването на информация за наличностите и движението по сметките може да 
става със съгласието на титулярите на сметките. Това разкриване е в интерес 
на борбата с престъпността и охраната на обществения ред като основна 
конституционна ценност. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 6 с 
особено мнение.

Представено е становище на съдиите Асен Манов, Цанко Ха-
джистойчев, Станислав димитров, Неделчо беронов и Маргарита Зла-
тарева 

Особено мнение на съдиите Живко Сталев, димитър гочев, Стефан-
ка Стоянова, Тодор Тодоров, Александър Арабаджиев и георги Марков

Мнението е по чл. 9, ал. 1, т. 5 от Закона за банките, за който съдиите 
смятат, че е противоконституционен. Разпоредбата противоречи на основни 
принципи на правовата държава – лишава посочените в нея лица от правото 
да упражняват определена професия или дейност, въвежда колективна отго-
ворност и необорима презумпция за виновност – и двете абсолютно недо-
пустими според правото на цивилизованите държави. Посочените в нормата 
лица са лишени от право на съдебна защита и от възможността да докажат 
пред съд своята непричастност към фалита на банката, в чието ръководство 
са участвали. По този начин нормата нарушава конституционния принцип 
на право на съдебна защита.
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РЕШЕНИЕ № 3 от 7 март 1998 г. по к.д. № 1/1998 г.50

делото е образувано по искане на: 48 народни представители и глав-
ния прокурор.

Иска се: установяване на противоконституционността на чл. 206, ал. 2 
и чл. 214, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) 
(ДВ, бр. 122 от 1997 г.). Такова искане е направено и от главния прокурор на 
Република България и е присъединено към настоящото дело за разглеждане 
заедно с него и за постановяване на едно решение.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционни чл. 206, ал. 2 и чл. 214, ал. 2 от Зако-

на за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 122 от 1997 г.). 
Мотиви:
1. По чл. 206, ал. 2 ЗМВР
а) Въпроси
Конституционното положение, че всеки, обвинен в престъпление, след-

ва да бъде предаден на съдебната власт, принципно положение ли е?
б) Аргументи
Поставянето на действията на съдебните органи в зависимост от пред-

варително дадено разрешение от орган на изпълнителната власт (какъвто е 
министърът на вътрешните работи) представлява недопустима намеса в тях-
ната работа. Съгласно чл. 117, ал. 2 от Конституцията съдебната власт е не-
зависима, като при осъществяване на своите функции съдиите, прокурорите 
и следователите се подчиняват само на закона. Зависимостта на дейността 
им от административно дадени преценки от други органи е нарушение на 
тази категорична конституционна норма. 

Нарушен е и чл. 6, ал. 2 от Конституцията, съгласно който всички граж-
дани са равни пред закона и не се допускат никакви привилегии, основани 
на лично и обществено положение. А според чл. 31, ал. 1 от Конституцията 
всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната власт. 
Наличието на тези две конституционни разпоредби лишава от каквото и да 
е оправдание съществуването на чл. 206, ал. 2 ЗМВР и предвиденото в него 
по-особено, привилегировано положение на офицерите и сержантите от 
МВР, според което от тях може да се търси наказателна отговорност само 
ако министърът на вътрешните работи разреши. Доколкото се приема, че в 
някои случаи се налагат изключения от правилото, че всяко лице, извърши-
ло престъпление, подлежи на наказателно преследване (разследване, взема-
не на мярка за неотклонение и др.), Конституцията изрично ги предвижда 

50 Обн., ДВ, бр. 29 от 13 март 1998 г.
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(чл. 70, чл. 103, ал. 4 и чл. 132, ал. 1). Такова изключение не е предвидено за 
офицерите и сержантите от МВР и не може да бъде установявано със закон. 

Обстоятелството, че офицерите и сержантите от МВР са държавни слу-
жители с особен статут, за които в Наказателнопроцесуалния кодекс са ус-
тановени особени правила за наказателно преследване, не дава основание 
разследването на извършено от тях престъпление и вземането на мярка за 
неотклонение да се поставя в зависимост от предварително дадено разре-
шение от техния ведомствен ръководител. Органите, натоварени с разслед-
ването, действат самостоятелно в рамките на предоставените им със закона 
правомощия и това положение е напълно в съответствие с чл. 31, ал. 1 от 
Конституцията. Неоснователни изводи се правят и от факта, че наказателни-
те производства обикновено се образуват по материали, събрани от органи 
на МВР. От това не следва, че министърът на вътрешните работи има право 
да взема отношение по хода на разследването, когато то засяга офицер или 
сержант от МВР. 

2. По чл. 214, ал. 2 ЗМВР – вж. раздел ІІІ
Решението е подписано от 11 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 10 от 25 юни 1999 г. по к.д. № 36/1998 г.51

делото е образувано по искане на: 52 народни представители от 
ХХХVІІІ Народно събрание.

Иска се: установяване на противоконституционността на чл. 5, чл. 7, т. 8, 
чл. 11, ал. 2, чл. 24, чл. 26, т. 3, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 2 и 3, чл. 31, чл. 32, чл. 
33, чл. 37, ал. 2, чл. 52, ал. 1, чл. 58, ал. 1, чл. 59, ал. 2, т. 3, чл. 61, ал. 1, чл. 93, 
ал. 1, чл. 94, чл. 96, чл. 98, чл. 99, чл. 101, ал. 1, чл. 102, т. 2 и 3, чл. 105, ал. 1, 
3 и 4, чл. 106, ал. 2, чл. 107, ал. 3, чл. 109, ал. 2, чл. 111, т. 6, чл. 113, чл. 114, 
чл. 115, чл. 116, чл. 117, чл. 118, чл. 119, чл. 120, чл. 123, чл. 125, ал. 2, чл. 127, 
ал. 1, § 2, ал. 1, 3 и 4, § 3, § 5, ал. 2, 3 и 4 и § 9, както и чл. 67, т. 2 относно ду-
мата „груби“, чл. 93, ал. 4 относно думите „по всяко време“, чл. 111 относно 
думите „до Държавната комисия по далекосъобщения“ чл. 111, т. 8 относно 
думите „програмен проект, програмна концепция, програмен профил, про-
грамна схема“ и чл. 112, ал. 1 относно думите „на Държавната комисия по 
далекосъобщения“ от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) (ДВ, бр. 138 от 
1998 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 93, ал. 4 от За-

кона за радиото и телевизията (ДВ, бр. 138 от 1998 г.) в частта относно из-
раза „по всяко време“. 

51 Обн., ДВ, бр. 60 от 2 юли 1999 г. 
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Отхвърля искането за обявяване на противоконституционността на чл. 5, 
чл. 7, т. 8, чл. 11, ал. 2, чл. 24, чл. 26, т. 3, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 2 и 3, чл. 31, 
чл. 32, чл. 33, чл. 37, ал. 2, чл. 52, ал. 1, чл. 58, ал. 1, чл. 59, ал. 2, т. 3, чл. 61, 
ал. 1, чл. 93, ал. 1, чл. 94, чл. 96, чл. 98, чл. 99, чл. 101, ал. 1, чл. 102, т. 2 и 3, 
чл. 105, ал. 1, 3 и 4, чл. 106, ал. 2, чл. 107, ал. 3, чл. 109, ал. 2, чл. 111, т. 6, чл. 
113, чл. 114, чл. 115, чл. 116, чл. 117, чл. 118, чл. 119, чл. 120, чл. 123, чл. 125, 
ал. 2, чл. 127, ал. 1, § 2, ал. 1, 3 и 4, § 3, § 5, ал. 2, 3 и 4 и § 9, както и на чл. 67, 
т. 2 относно думата „груби“, чл. 111 относно думите „до Държавната коми-
сия по далекосъобщения“, чл. 111, т. 8 относно думите „програмен проект, 
програмна концепция, програмен профил, програмна схема“ и чл. 112, ал. 1 
относно думите „на Държавната комисия по далекосъобщения“ от Закона за 
радиото и телевизията (ДВ, бр. 138 от 1998 г.).

Мотиви:
Вж. раздел ІІ за мотивите по:
І. Член 5 ЗРТ.
II. Член 7, т. 8 ЗРТ.
III. Член 11, ал. 2 ЗРТ.
IV. Член 24 ЗРТ и свързаните с него.
VII. Член 32, ал. 1, т. 9, изр. 2, чл. 105, ал. 1 и 3, чл. 106, ал. 2, чл. 107, 

ал. 3, чл. 109, ал. 2, чл. 111 частично, чл. 112, ал. 1 частично, чл. 113, чл. 114, 
ал. 1 и 2 частично, чл. 115, ал. 2, 3 и 4, чл. 118 частично, чл. 119, ал. 1, чл. 120, 
чл. 123, чл. 125, ал. 2 частично и чл. 125, ал. 3.

VIII. Член 52, ал. 1 ЗРТ. 
X. Член 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96 ЗРТ.
XI. Член 93, ал. 4 ЗРТ в частта му „по всяко време”.
XIV. Член 111, т. 8 ЗРТ. 

V. Член 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ 
С разпоредбата на чл. 26, т. 3 ЗРТ законодателят е приел, че не могат да 

бъдат членове на НСРТ лица, които са били щатни и нещатни сътрудници на 
бившата Държавна сигурност. В чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ ограничение по този 
признак е въведено и по отношение членовете на управителните съвети на 
БНР и БНТ. 

Такова ограничение според Конституционния съд не нарушава разпо-
редбата на чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Аргументи в тази насока могат 
да се изведат и от практиката на Съда. С Решение № 14 от 1992 г. Консти-
туционният съд е приел, че признаците, въз основа на които не се допуска 
ограничение на правата на гражданите, са изчерпателно изброени в Консти-
туцията в разпоредбата на чл. 6, ал. 2. На това основание не се допускат ни-
какви ограничения на правата на гражданите, основани на раса, народност, 
етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, 
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политическа принадлежност, лично и обществено положение или имущест-
вено състояние. Служителите на бившата Държавна сигурност са били в 
определено служебно – трудово или договорно, положение с конкретен дър-
жавен орган – Държавна сигурност. Това положение не е идентично с лично 
и обществено положение по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Конституцията и не 
може да се определя като дискриминационен критерий, защото не същест-
вува в изчерпателно изброените в чл. 6, ал. 2 критерии, гарантиращи равен-
ството на всички граждани пред закона.

VI. Член 30, ал. 2 ЗРТ 
Законодателят е определил този ред за освобождаване на членове на 

НСРТ, като е съобразил обстоятелството, че те, „членовете“, действат в ко-
легия и веднъж включени в нея, имат независимост от органа, който ги е 
определил. Именно разпоредбата на чл. 30 от Закона, определящ механи-
зма на освобождаване на членовете на Съвета, гарантира независимостта 
на НСРТ от органите, които са го съставили – парламента и президента, 
защото общественият интерес предполага НСРТ, веднъж избран, да остане 
независим от органите, които го формират. По същия начин една конститу-
ционна разпоредба (чл. 148 от Конституцията) осигурява независимостта 
на Конституционния съд, като му предоставя правомощието да прекратява 
предсрочно мандата на членовете си. 

По тези съображения Съдът счита, че няма основание да се приеме, че 
чл. 30 ЗРТ противоречи на чл. 1, ал. 3 от Конституцията. 

IX. Член 67, т. 2 относно думата „груби“
Текстът предвижда предсрочно прекратяване на мандатите на генерал-

ните директори на БНР и БНТ, когато те извършват груби или системни на-
рушения на този закон. Депутатите твърдят, че понятието „системни нару-
шения“ е уточнено, но „груби нарушения“ – не е. Визира се противоречие на 
израза с чл. 5, ал. 3 от Конституцията. 

Конституционният съд счита това искане за неоснователно. С бланкетни 
понятия законът е принуден неизбежно да работи. Действително законода-
телят не е изяснил в допълнителните разпоредби на ЗРТ съдържанието на 
израза „груби нарушения“ на този закон, но това е поради голямото разно-
образие на хипотези, като всяка от тях би могла да се преценява само с оглед 
на конкретна ситуация и конкретен момент. Това е така, защото едно нару-
шение на закона в определени ситуации, например извънредно положение, 
би могло да се квалифицира като грубо, докато в една спокойна, нормална 
ситуация такова нарушение не би било правно релевантно. Законодателят е 
предоставил на практиката във всеки отделен случай и при всяка конкретна 
обстановка да се прави преценка на степента и сериозността на нарушени-
ето. Обратното би довело до излишно и абстрактно теоретизиране на поня-
тието „груби“. 
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Позоваването на противоречие с разпоредбата на чл. 5, ал. 3 от Кон-
ституцията в конкретния случай е неправилно и некоректно. Цитираната 
разпоредба от Конституцията визира само забраната за обратно действие 
на наказателния закон и се отнася само за престъпления. И не следва те да 
се приравняват с всякакви други нарушения – административни, трудови, 
дисциплинарни и т.н. 

XII. Член 102, т. 2 и 3 ЗРТ 
Член 102, т. 2 и 3 ЗРТ предвижда част от събраните от търговските ра-

дио- и телевизионни оператори лицензионни и годишни такси да постъпват 
във фонд „Радио и телевизия“. Текстовете се атакуват като противоконсти-
туционни и основният аргумент на народните представители е, че чрез този 
фонд се финансират предимно националните електронни медии – БНР и 
БНТ, докато таксите се събират от техните конкуренти, с което се нарушава 
чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията. 

На първо място, средствата по фонд „Радио и телевизия“ според норма-
та на чл. 103, ал. 1 ЗРТ се разходват освен за финансиране на БНР и БНТ, 
което съгласно чл. 103, ал. 2 от същия закон е целево, но и за още шест други 
направления. По същия начин и от същия фонд се финансира и НСРТ, който 
е лицензиращият орган, наред с ДКД. 

Нещо повече – от съществено значение е обстоятелството, че събиране-
то на лицензионните такси е именно за да се осигури самостоятелност на 
лицензионната дейност на Съвета от бюджета. Освен това законодателят е 
предвидил за БНР и БНТ като водещи национални обществени оператори 
множество допълнителни задължения в публичен интерес, каквито всички 
останали оператори нямат. Следователно по силата на специалното си поло-
жение в електронното медийно пространство БНР и БНТ не са в отношение 
на равнопоставеност с останалите оператори и се нуждаят според законода-
теля от по-висока степен на финансова гарантираност и осигуреност. 

Освен това заплащането на лицензионни такси не може да доведе до 
нелоялна конкуренция по смисъла на чл. 19, ал. 2 от Конституцията, тъй 
като БНР и БНТ не се издържат единствено и само от лицензионните такси 
на своите конкуренти. При издаването на лицензиите на БНР и БНТ те също 
ще заплатят дължимите такси. От друга страна, на тях им се възлагат много 
повече ограничения и задължения, които изключват чисто търговската дей-
ност с цел печалба. Тези обстоятелства обосновават подпомагането им от 
бюджета, включително и чрез отстъпване на част от лицензионните такси 
за определен период, както е уредено в § 2 от ПЗР на ЗРТ. По този начин 
законодателят коректно и без да нарушава Конституцията, е направил въз-
можното за решаването на проблема по начин, който не нарушава правата на 
останалите радио- и телевизионни оператори, а единствената му цел е била 
защитата на обществения интерес и равнопоставеност на всички субекти в 
електронното медийно пространство. 
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XIII. Член 105, ал. 4 и чл. 111, т. 6 ЗРТ 
Разпоредбите на чл. 105, ал. 4, т. 1–9 съдържат две групи изисквания 

към юридическите лица – кандидати за лицензия, независимо от правната 
им същност и закона, по който са регистрирани, а именно: 

...да не са установявани неблагоприятни обстоятелства по предвиден 
от закона ред и в предвидената от закона форма или невъзможност да до-
кажат произхода на имуществото и капитала си. Става въпрос за юриди-
чески лица, на които е отказано или отнето разрешението за извършване 
на застрахователна дейност, кандидати, обявени в несъстоятелност или в 
производство по обявяването ѝ  , такива, които не могат да докажат капитала 
си в съответствие с чл. 6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, и 
титуляри на необслужвани кредити, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 от За-
кона за информация относно необслужвани кредити. Законодателят поставя 
такъв род субекти в невъзможност да извършват радио- и/или телевизионна 
дейност. Конституционната опора на такъв императив се съдържа в чл. 19, 
ал. 2, края, от Конституцията; 

...да не съществуват предпоставки за нелоялна конкуренция – чл. 105, 
ал. 4, т. 7–9 ЗРТ. Тези текстове намират своята конституционна опора във 
втората част на разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Конституцията. На законо-
дателя е делегирано правото и задължението да приема норми, с които да се 
предотврати злоупотреба с монополизма и нелоялната конкуренция. В тази 
група кандидати за лицензия по ЗРТ попадат субекти, които паралелно с 
евентуалното упражняване на радио- и телевизионна дейност извършват и 
рекламна, охранителна или далекосъобщителна дейност и в резултат на това 
получават монополно положение на пазара, което от конституционна гледна 
точка е недопустимо. 

Нормата на чл. 19, ал. 2 от Конституцията защитава възможността на 
субектите да участват в стопанския живот, но не издига тази възможност над 
другите принципи, залегнали в Конституцията. 

XV. Параграф 9 ПЗР на ЗРТ 
Българската национална телевизия не е просто един от множеството 

телевизионни оператори у нас. Тя има особен правен статут. БНТ е наци-
онален телевизионен оператор с монополно положение на ефирния медиен 
пазар, какъвто ще бъде до лицензирането на частен телевизионен оператор 
с национално покритие. Логиката на § 9 ПЗР на ЗРТ е да се защитят правата 
на потребителите от злоупотреба с фактическия монопол от страна на БНТ 
и това ограничение да отпадне с отварянето на телевизионния пазар. Докол-
кото радиопазарът е отворен в значителна степен, такова ограничение не е 
предвидено например за БНР. 

Безспорно е, че търговската реклама е информация, но законодателят 
има правото да регламентира както времетраенето на рекламата, така и на-
чина на нейното поднасяне, поясите на разполагане на такъв вид информа-



96   РАЗДЕЛ І. ОСНОВНИ НАЧАЛА

ция и други елементи на рекламата от гледна точка на публичния интерес. 
Следователно обществено оправдано е да бъдат предприети подобни мерки 
за ограничаване на рекламата в най-гледаното телевизионно време, разбира 
се, за ограничен срок. На основание на изложеното не може да се приеме, 
че § 9 е в противоречие с конституционните изисквания за стопанисване на 
държавната собственост в интерес на обществото или за закрила на свобод-
ната стопанска инициатива (чл. 18, ал. 6 и чл. 19, ал. 1 и 2). 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 5 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев 
1. Относно чл. 5 ЗРТ; 2. Относно чл. 7, т. 8 ЗРТ; 3. Относно чл. 24 ЗРТ 

– вж. раздел ІІ
4. Относно чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ 
Противоконституционността на тези разпоредби пряко произтича от 

приетото от Конституционния съд с Решение № 2 от 21 януари 1999 г. по 
к.д. № 33/1998 г. относно аналогичния § 1 от преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за администрацията. Не намирам каквито и да са ос-
нования, с оглед на които Съдът може да се отклони от основните положе-
ния, върху които е изградено посоченото решение, утвърждаващи принципа 
на правовата държава, както и пряко свързаните с него принципи на инди-
видуалната отговорност, на зачитане на човешкото достойнство, на правото 
на защита, включително и чрез средствата за съдебно обжалване, на пре-
зумпцията за невиновност. Не намирам за необходимо да възпроизвеждам 
това решение, както и особеното си мнение, с което съм подписал част от 
Решение № 10 от 22 септември 1997 г. по к.д. № 14/1997 г. относно Закона за 
достъп до документите на бившата Държавна сигурност – един закон, който 
поначало не съдържа конституционосъобразни институционални и проце-
дурни гаранции във връзка с приложението му. Важно е да се отбележи оба-
че, че връщането към положения, признати за неконституционосъобразни от 
Конституционния съд, съставлява сериозно нарушение на Конституцията. 

5. Относно чл. 105, ал. 4 ЗРТ 
В тази му част особеното ми мнение се отнася до всички хипотези с 

изключение на предвидените в т. 3 и т. 9. На първо място, единствено само 
в тези два случая забраната (за кандидатстване за издаване на лицензии) 
има някакъв смисъл. В останалите не е ясна логиката на законодателя, т.е. 
каква връзка прави той между изброените хипотези и осъществяването на 
радио- и телевизионна дейност (например в случая на отказано или отнето 
разрешение за извършване на застрахователна дейност) и въобще как тази 
забрана може да бъде проведена (особено в случаите, когато се отнася до 
юридически лица, които имат съдружници или акционери, които са съдруж-
ници или акционери в други юридически лица). 
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От друга страна, с оглед на тези дефекти на разпоредбата действително 
се създава положение, което е несъвместимо с принципа, установен в чл. 19, 
ал. 2 от Конституцията. Ако законодателят предпоставя определено укори-
мо поведение, не е допустимо да го „пенализира“ допълнително, като огра-
ничава достъпа до определена дейност на основания, които са извън кон-
ституционно предвидените по отношение на самата нея и в противоречие с 
принципа за еднакви правни условия на всички стопански субекти. А така 
също и установявайки една своеобразна презумпция за вина в противоречие 
с точно обратната презумпция, залегнала в Конституцията като проявление 
на по-общия принцип на правовата държава. 

Особено мнение на съдията димитър гочев 
Относно чл. 24 ЗРТ – вж. раздел ІІ

Особено мнение на съдията Живко Сталев 
Относно чл. 24, ал. 1 от ЗРТ и относно чл. 5 ЗРТ – вж. раздел ІІ
Относно чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ 
Член 26, т. 3 ЗРТ не допуска лица, които са били щатни или нещатни 

сътрудници на бившата Държавна сигурност, да бъдат членове на НСРТ. С 
чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ тази забрана се разширява и за членовете на управи-
телните съвети на БНР и БНТ. 

С Решение № 2 от 21 януари 1999 г. по к.д. № 33/1998 г. КС прие, че е 
противоконституционна разпоредбата на § 1 от преходните и заключителни-
те разпоредби на Закона за администрацията, забраняваща в течение на пет 
години на посочените в § 1 лица да заемат ръководни длъжности в държав-
ната администрация. Сред тези лица са и сътрудниците на бившата Държав-
на сигурност от която и да било категория, посочена в Закона за достъп до 
документите на бившата Държавна сигурност. 

От цитираното решение КС е обвързан и по настоящото дело. Изложени-
те в това решение съображения за противоречие между § 1 от ПЗР на Закона 
за администрацията и чл. 6 от Конституцията важат с още по-голямо осно-
вание спрямо чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ. Те важат с още по-голямо 
основание, защото забраната, въведена с тези разпоредби, не е ограничена 
за пет години, а е безгранична по време, и защото тя се разпростира спрямо 
изпълнението на функции (членове на НСРТ или на управителните съвети 
на БНР и БНТ), нямащи нищо общо с ръководни длъжности в държавния 
административен апарат. Наред с изложеното лустрационните разпоредби 
на чл. 26, ал. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ страдат от същото несъответствие с 
принципите на правовата държава, изтъкнати в т. 12 на Резолюция № 1096 
на Парламентарната асамблея при Съвета на Европа, от които страдат и за-
браните, въведени с § 1 на ПЗР на Закона за държавната администрация, а 
именно: колективно, а не индивидуално прилагане на забраната и липса на 
право на засегнатото лице на съдебна защита (вж. цитираното решение на 
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КС). По изложените съображения чл. 26, ал. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ трябва 
да бъдат обявени за противоконституционни. 

Особено мнение на съдията Стефанка Стоянова 
1. Според чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ не могат да бъдат членове на 

Националния съвет за радио и телевизия и на Управителния съвет на БНР, 
съответно на БНТ, щатните и нещатните сътрудници на бившата Държавна 
сигурност. От съдържанието на двете разпоредби следва, че с тях се забра-
нява на определени лица да заемат посочените длъжности. Въвеждането на 
забраната, като изключва за същите лица достъпа до тези длъжности, огра-
ничава основното им право на равенство пред закона, произтичащо от чл. 6, 
ал. 1 от Конституцията. При това ограничението в противоречие с чл. 6, ал. 2 
от Конституцията е основано на общественото положение на лицата или на 
един от онези изчерпателно изброени в текста признаци, с оглед на които не 
се допускат нито привилегии, нито ограничения на правата. По-конкретно 
то е основано на обстоятелства за принадлежността в миналото към струк-
турата на един държавен орган. Доколкото системата на държавните органи 
е част от устройството на обществото, обстоятелствата за принадлежността 
към структурата на такива органи и за заемането на длъжности в тях форми-
рат общественото положение на лицата. 

2. Разпоредбите на чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ противоречат на 
конституционното изискване към държавата да гарантира достойнството и 
правата на личността (Преамбюл и чл. 4 от Конституцията). Съдържащата 
се в тях неограничена по време забрана се прилага единствено поради при-
надлежността към структурата на определен държавен орган. Така форму-
лирано, основанието за забрана е общо. То обхваща всички сътрудници на 
бившата Държавна сигурност и наличието му не е в зависимост от конкрет-
ни за всяка личност фактори, свързани примерно с изпълнението на опре-
делена дейност, с вида и характера  ѝ  , с периода на нейното осъществяване, 
с настъпили последици от извършването ѝ  . По този начин това общо огра-
ничително основание не позволява да се направи преценка за всеки отделен 
случай и изключва индивидуалната обоснована за всяко лице отговорност, 
следваща от принципа за зачитане на човешкото достойнство. Същевременно, 
вместо вината да бъде доказана за всеки индивид, посоченото ограничително 
основание създава презумпция за вина и така накърнява правото на защита. 

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров 
І. За органа, който лицензира – вж. раздел ІІ
ІІ. За забраните по чл. 105, ал. 4 ЗРТ 
Забраната по т. 3 може да бъде обоснована с обществения интерес, тъй 

като тя няма абсолютен характер, а по същество е само едно изискване за 
доказване на „собствеността на имуществото или на капитала“ (вероятно на 
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произхода им в съответствие с чл. 6 от Закона за мерките срещу изпирането 
на пари). 

Забраната по т. 9 е безсмислена, тъй като от конституционноправна 
гледна точка „монополно положение на далекосъобщителен оператор“ на 
пазара е възможно единствено за държавен оператор (чл. 18, ал. 4 от Консти-
туцията), а едва ли е необходимо държавата да забранява на себе си издаване 
на лицензия; достатъчно е да се въздържа от злоупотреба с монополното си 
положение. 

Абсурдна е обаче уредбата в останалите точки. Тя противоречи на прин-
ципите на чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията, прогласяващи свободната сто-
панска инициатива и задължаващи държавата да гарантира „еднакви правни 
условия за стопанска дейност“ за всички стопански субекти. Безспорно сво-
бодата на стопанска инициатива не е неограничена, но когато е наложително 
нейното ограничаване, тежестта за обосноваване на такова ограничаване се 
възлага върху държавата. Тя трябва да посочи конституционните ценности 
и цели, в чийто интерес е въведено ограничението. 

Такива ценности и цели в оспорената уредба не могат да бъдат устано-
вени. По мое дълбоко убеждение установените в чл. 105, ал. 4 забрани са 
въведени без разбиране на анонимния характер на капиталовите дружества, 
свободните фондови борси и движението на капитали. Независимо от колко 
добри намерения са продиктувани, тези ограничения са просто неграмотни. 
Те противоречат грубо на чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията и мога само да 
изразя съжаление, че Съдът не възприе изложените от мен съображения и не 
уважи искането в тази му част. 

ІІІ. За лустрацията 
Разпоредбите на чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ, с които се забра-

нява на щатни и нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност да 
бъдат членове на НСРТ, съответно на управителните съвети на БНР и БНТ, 
действително засягат тесен кръг от длъжности, но са също лустрационни, 
имат репресивен характер и нарушават конституционни права. Въвеждат 
принципа на груповата отговорност, без да вземат предвид присъщата на 
всяка правова държава презумпция за невиновност до доказване на вината и 
укоримостта на индивидуалното поведение на съответното лице; изключват 
всяка правна възможност съответните лица да оспорят твърдяното сътруд-
ничество и да докажат своите твърдения пред безпристрастен съд; ограни-
чават правото на тези лица да заемат определени длъжности. Тези харак-
теристики на лустрационните норми очевидно противоречат на принципа 
на справедливостта (Преамбюл на Конституцията); принципа на правовата 
държава (чл. 4, ал. 1); равенството пред закона (чл. 6, ал. 1) и ред други норми 
на Конституцията. Наред с това противоречат на редица международни дого-
вори, по които България е страна, а също и на изричната резолюция № 1096 
от 1996 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, според която 
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„лустрационните мерки са несъвместими с демократичната държава, освен 
ако са спазени множество критерии. Първо, вината – която е индивидуална, 
а не колективна, – трябва да бъде доказана за всяко лице, което показва необ-
ходимостта от индивидуално, а не колективно прилагане на лустрационните 
закони. Второ, трябва да се гарантират правото на защита, презумпцията за 
невиновност до доказване на вината и възможността за редовно съдебно 
обжалване на всяко решение.“

Надявам се, че в други свои решения Съдът ще надскочи остарялото 
провинциално разбиране за презумпцията за невиновност като приложима 
единствено към „вина в наказателноправен смисъл“ и ще възприеме разши-
рително тълкуване на чл. 31, ал. 3 от Конституцията в съответствие с общия 
ѝ   конституционен характер.

РЕШЕНИЕ № 13 от 14 ноември 2000 г. по к.д. № 11/2000 г.52

делото е образувано по искане на: 53 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционността на чл. 10, ал. 7 и 

13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 
в редакцията му след Закона за изменение и допълнение на Закона за соб-
ствеността и ползването на земеделските земи (ЗИДЗСПЗЗ) (ДВ, бр. 98 от 
1997 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 53 народни представители от ХХХVІІІ Народно 

събрание за установяване противоконституционността на чл. 10, ал. 7 и 13 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в редакцията 
след Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и пол-
зването на земеделските земи (ДВ, бр. 98 от 1997 г.). 

Мотиви:
I. По чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ 
В редакцията на текста, предмет на настоящото дело, възстановяването 

на правата на собствениците на тези земи се изключва в два случая – когато 
върху тях са построени сгради при спазване на всички нормативни изисква-
ния и когато е отстъпено право на строеж и законно разрешеният строеж е 
започнал преди 1 март 1991 г. В тези случаи правата на собствениците на 
тези земи не се възстановяват. 

Конституционният съд не намира основание да се отклони от досегаш-
ната си практика. Възстановяването на правата на собствениците на земе-
делски земи, които вследствие регулационни промени са променили пред-

52 Обн., ДВ, бр. 95 от 21 ноември 2000 г. 
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назначението си и от земеделски земи са включени в строителните граници 
на населените места, е в действителност защита на правото на собственост 
на тези собственици. В резултат на тази разпоредба на закона те ще могат 
да упражняват правото си на собственост, възможността за което им е била 
отнета. Купувачите на такива имоти са купили от несобственици, както и 
тези, които са получили „право на строеж“, и те не могат да бъдат противо-
поставени на собствениците. 

Наистина съгласно атакувания текст на чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ се възста-
новяват правата на собствениците, ако имотите не са застроени или ако за-
строяването не е започнало към 1 март 1991 г., и по този начин се поставят в 
различно правно положение онези лица, които са застроили или са започна-
ли строеж, и онези, които не са застроили. Съдът обаче намира, че с атаку-
ваната разпоредба законодателят е направил допустимата за него преценка, 
че в случаите, когато третите лица са застроили или са започнали строежа, 
и то при спазване на всички законови изисквания, не е целесъобразно да 
възстановява възможността на собствениците на земеделската земя, влязла 
в строителните граници, да упражняват правата си на собственост. Такава 
преценка законодателният орган може да направи в рамките на своята кон-
ституционна компетентност. 

Различното третиране на третите лица в зависимост от застрояването не 
е нарушение на чл. 6, ал. 2 от Конституцията, защото то не е на нито едно 
от посочените в този текст основания. Различното третиране на гражданите 
от закона на посочените в чл. 6, ал. 2 от Конституцията основания би било 
противоконституционно. Но между така изчерпателно изброените основа-
ния не е посочено застрояването или незастрояването на един терен. Следо-
вателно различният подход на законодателя в атакувания текст в зависимост 
от застрояването на имота не е противоконституционен. 

Съдът не вижда и нарушение на принципа на законността (чл. 4, ал. 1 от 
Конституцията). Както беше посочено по-горе, законодателят е намерил за 
целесъобразно да не посяга върху застроеното и в тези случаи да не възста-
новява правата на собствениците. 

II. По чл. 10, ал. 13 ЗСПЗЗ 
...Конституционният съд намира искането и в тази част за неосновател-

но. Както бе посочено по-горе, в съгласие и с постоянната практика на съда, 
собствениците на внесената в ТКЗС и другите селскостопански организа-
ции, образувани въз основа на тях, земя не са губили правото си на собстве-
ност, а само за определен период от време са загубили възможността да го 
упражняват. Затова сделките, извършени с тяхната земя, не могат да им се 
противопоставят независимо от това, дали приобретателите са добросъвест-
ни, или не. 

С тази разпоредба законодателят е дал предпочитание на правата на соб-
ствениците на земеделските земи, които са били включени в ТКЗС, ДЗС и 
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др. и с това им е била отнета възможността да упражняват правата си на 
собственици и така да възпрепятстват евентуално придобиване по давност 
от трети лица, пред онези, които са придобили по давност. 

Съдът намира, че по този начин е извършен справедлив баланс на про-
тивопоставените основни конституционни права. От една страна, правата 
на собствениците, и от друга – правата на третите лица, които са владели 
земята добросъвестно или недобросъвестно в течение на срока на съответ-
ната придобивна давност. 

Затова разпоредбата на второто изречение на чл. 10, ал. 13 ЗСПЗЗ не 
противоречи на чл. 17, ал. 3 от Конституцията. Съдът намира, че законода-
телят, като е приел атакувания текст, не е нарушил принципите на правовата 
държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията). Ограничаване, мораториум върху 
действието на придобивната давност е допустимо по преценка на законо-
дателя тогава, когато собственикът е лишен от фактическата възможност да 
упражнява правото си на собственост, какъвто е случаят със земеделските 
земи, включени в трудовокооперативните земеделски стопанства и в образу-
вани на тяхната основа организации. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 3 с 
особено мнение.

Особено мнение на председателя на КС Христо данов
От съдържанието на тази норма се вижда на първо място, че законът 

цели възстановяване правото на собственост на земите, които са били вне-
сени от ТКЗС и след това при евентуалните им метаморфози в други видове 
стопанства са променяли владелците си. Касае се следователно за възста-
новяване на земеделски земи както в строителните граници на населените 
места, така и извън тях. 

В цитираната практика на Конституционния съд, която споделям напъл-
но, се вижда, че правото на собственост върху имотите, внесени в тези зе-
меделски стопанства, не е било изгубвано въобще, а само владението върху 
тях е преминало в лицето на стопанствата. Също така споделям напълно и 
възприетата практика на Конституционния съд за това, че тези стопанства 
не са имали никакво право, основано на материален закон, да продават ка-
квато и да било част от тези имоти или да учредяват върху тях ограничени 
вещни права на когото и да било и че сделките, извършени с такива имоти, 
са незаконосъобразни. 

От това следва, че не е настъпила правна промяна в правото на собстве-
ност върху земята в полза на лицата, на които е било прехвърлено от несоб-
ственик (ТКЗС и пр.) правото на собственост или е било учредено право на 
строеж върху тези земи. При това положение правото на собственост се е 
запазило в лицето на онези, които са ги апортирали в стопанствата, и няма 
никакво законно основание да им бъде отказано възстановяването им. Това 
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трябва да стане независимо как и от кого, и кога или докога, и на какво ос-
нование е било осъществено някакво строителство върху тях. С оглед запаз-
ването на някаква справедливост строителството, извършено в тези имоти 
при стриктното спазване на изискванията на законите, следва да се третира 
наравно с добросъвестното подобрение по смисъла на чл. 82 от ЗС. Това 
обаче не дава право да се откаже възстановяване правото на собственост 
върху земята и което по съществото си представлява особена форма на екс-
проприиране (използвам израза, макар и неточен, поради липса на друг) на 
земята, която следва да се върне. При това се извършва отнемане правото 
на частна собственост от частно лице в полза на друго частно лице, а не в 
полза на държавата, и то без надлежно обезщетяване по реда, предвиден в 
чл. 17, ал. 5 от Конституцията. Това противоречи както на съществувалия 
правопорядък към датата на влизане в сила на тази норма на закона, така и 
на правилата на ЗДС и ЗОС и техните правилници, а също и на разпоредбите 
на чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията, установяващи неприкосновеността на 
частната собственост. Отказът да се възстанови правото на собственост вър-
ху терена по съществото си нарушава именно тези принципи и напълно се 
приспособява към отречения социалистически строй и неговото незачитане 
на частната собственост. 

Особено мнение на съдията Румен Янков (по чл. 10, ал. 13 ЗСПЗЗ)
А. Според доклада по делото текстът на чл. 10, ал. 13 от Закона за соб-

ствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) не е обсъждан и 
приет с две гласувания. Няма съмнение, че кратката по съдържание разпо-
редба на чл. 88, ал. 1 от Конституцията, като говори, че законите се обсъждат 
и приемат с две гласувания в отделни заседания, цели да осигури възмож-
ността за дебат, осмисляне на внесеното предложение, отстраняване на опу-
щения и грешки във вече гласуван текст на закон. Нещо повече, дори при 
очевидна нужда, която налага съкращаването на законодателния процес в 
едно заседание, гласуванията също трябва да бъдат две – чл. 88, ал. 1, изр. 2 
на Конституцията. 

Такава преценка е невъзможно да се извърши, при положение че има-
щият право на законодателна инициатива направи предложението си след 
първото гласуване. Процедирането по този начин има за последица взема-
нето на решение в отсъствието на алтернатива, увеличаването на риска от 
неговата неадекватност и отдалечава очакването от оптималния резултат от 
акта. Тъкмо в стремежа да бъдат избегнати поменатите негативни последи-
ци трябва да се търси разумът на обсъждания текст от Конституцията. 

Не могат да бъдат черпени аргументи за конституционосъобразността в 
тази насока на чл. 10, ал. 13 ЗСПЗЗ от Правилника за организацията и дей-
ността на Народното събрание. Независимо че е приет на основание чл. 73 
от Конституцията, правилникът не е нормативен акт от нейния ранг. 
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Б. Нормата на чл. 10, ал. 13 ЗСПЗЗ противоречи и на други конституци-
онни норми: 

Държавата, общините и изброените в текста организации в миналото 
са придобивали вещни права на основание правни институти и принципи, 
които не могат да бъдат отречени от която и да е държавност: одържавяване 
на имот за неплатени данъци; за установено задължение по акт за начет; 
конфискация за извършено престъпление; отчуждаване на имот извън регу-
лация и редица други. 

От друга страна, в чл. 10, ал. 3 и 4, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ е предвидена 
акция в полза на бившите собственици съответно: когато земите са отстъпе-
ни безвъзмездно на ТКЗС или държавата; когато са отнети неправомерно; и 
когато са отстъпени по реда на § 4 и това е станало в нарушение на норма-
тивни актове или използване на служебно и партийно положение или зло-
употреба с власт. Обобщено казано, тези текстове отричат изтекла давност 
по отношение на държавата, общините и организациите или визират всички 
случаи на нищожни сделки по смисъла на чл. 26 ЗЗД. По пътя на изключва-
нето на изложеното по-горе се стига до извода, че правото на собственост се 
възстановява, а правомерно придобитите от трети лица права ще отпаднат в 
хипотезата на чл. 10, ал. 13 ЗСПЗЗ. 

В контекста на изложеното стои и проблемът с придобивната давност. 
Последното изречение на обсъжданата алинея отрича действието на проте-
клото време по отношение на правомерни юридически ситуации. Като пря-
ка последица от това 9 години след влизането на ЗСПЗЗ в сила наново ще 
бъдат перпетуирани спорове между граждани. 

В крайна сметка така имплантираната между първо и второ четене на 
закона разпоредба противоречи на чл. 4, ал. 1, чл. 17, ал. 3 и чл. 88, ал. 1 от 
Конституцията. 

Особено мнение на съдията Ст. Стоянова (по чл. 10, ал. 13 ЗСПЗЗ)
С отбелязаната разпоредба, като е направено изключение за изрично 

посочените в закона случаи, се възстановява собствеността върху земите, 
притежавани от собствениците им преди образуването на трудовокоопера-
тивни земеделски стопанства, държавни земеделски стопанства или други, 
образувани въз основа на тях селскостопански организации, които земи от 
тези организации или от други държавни или общински органи са били про-
дадени или предоставени на трети лица. За последните същевременно раз-
поредбата не допуска позоваването на придобивна давност. 

За да отхвърли искането, Съдът след съобразяването с предходни свои 
решения е приел, че сделките с такива земи, независимо дали приобретате-
лите са добросъвестни или не са, не могат да се противопоставят на тези, 
в чиято полза е възстановяването, тъй като те „не са губили правото си на 
собственост, а само за определен период от време“ са били лишени от въз-
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можност да го упражняват. Не споделям извода в указания смисъл и считам, 
че е налице противоречие с чл. 4, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията 
с оглед на следното: 

1. Действително Конституционният съд последователно е застъпвал 
разбирането, че възстановяването на правата на собствениците по ЗСПЗЗ е 
всъщност възстановяване на едно съществувало правно положение, защото 
правото на собственост не е „изчезнало“ и не е преставало да съществува, 
но е имало пречки реално и в пълнотата си да бъде упражнявано. Това раз-
биране е обосновано, от една страна, с езиковото тълкуване на чл. 10 ЗСПЗЗ 
и, от друга страна, с правния режим на имуществото на ТКЗС, съдържащ се 
в чл. 10, ал. 1 от Примерния устав на трудовокооперативно земеделско сто-
панство и постановяващ, че внесената в кооперативното стопанство земя за 
общо ползване остава собственост на лицата, които са я притежавали, но не 
в реалните  ѝ   граници. ... Намирам обаче, че преди механичното пренасяне 
на изтъкнатото разбиране в решението трябваше по-цялостно да се обсъди 
и да се вземе предвид действалият правен режим. Това се налагаше: а) от 
останалата аргументация на същото разбиране, която е основана най-вече на 
чл. 10, ал. 1 от Примерния устав на ТКЗС с оглед съдържанието на разпоред-
бите, предмет на контрол за конституционосъобразност, и б) от обхвата на 
разглежданата ал. 13 на чл. 10 ЗСПЗЗ, възстановяваща собствеността върху 
продадени или предоставени на трети лица земи. 

2. Такова по-пълно изследване на действалия правен режим сочи на-
личие на възможност за членовете на стопанството да прехвърлят на ТКЗС 
правото на собственост върху внесената от тях земя в кооператива – чл. 10, 
ал. 3 от Примерния устав на ТКЗС, при което „прехвърлянето“ несъмнено 
обхваща и продажбите като сделки, представляващи способ за придобиване 
право на собственост. Следващата ал. 4, както и чл. 25 от Закона за собстве-
ността на гражданите създават възможност ТКЗС по решение на Общото 
събрание да продава земи, включени допълнително в регулационния план 
или очертанията на селището. Двете разпоредби са били предмет на тъл-
куване от Върховния съд, Общото събрание на гражданската колегия, като 
при тълкуването им е прието (Решение № 16 от 1977 г.), че продажбите се 
извършват по реда на чл. 15 от Закона за собствеността на гражданите, когато 
купувачите са неработещи в стопанството негови членове, и по реда на чл. 18 
от Закона за задълженията и договорите, когато купувачите са работещи в 
стопанството негови членове. Освен това предвидените в различни закони 
възможности да се отчуждят за държавна или обществена нужда или да се 
конфискуват недвижими имоти са могли да обхванат внесени в ТКЗС земи, 
които след придобиването им от държавата да бъдат продавани или предос-
тавени на трети лица. 

3. Оспорената ал. 13 от чл. 10 ЗСПЗЗ пренебрегва съществувалия правен 
ред. ... преуреждането (за разлика от други реституционни закони) се из-
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вършва, без да се прави разграничение в чия собственост се намират земите 
при влизането в сила на тази разпоредба. Следователно така се засягат права 
на трети добросъвестни лица, и то такива права, които са конституционно 
защитени (чл. 17, ал. 1 и 3), а това противоречи на прогласеното в чл. 4, ал. 1 
конституционно начало, както и на произтичащото от него изискване за об-
вързаност с правото.

РЕШЕНИЕ № 12 от 22 май 2001 г. по к.д. № 12/2001 г.53 
делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване на противоконституционността на чл. 53, ал. 1 

от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП), според който „По 
време на предизборната кампания регистрираните кандидати за народни 
представители и застъпниците не могат да бъдат задържани и привличани 
към наказателна отговорност освен в случаите на заварено тежко престъ-
пление“. Твърди се, че „Както общото правило (чл. 6, ал. 2), така и изключе-
нията от него в областта на наказателното право са определени на конститу-
ционно равнище. Със закон не може да се въвежда имунитет“.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията. 

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на главния прокурор за обявяване за противоконсти-

туционна разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от Закона за избиране на народни 
представители (ДВ, бр. 37 от 2001 г.).

Мотиви:
а) Въпроси
Дали чл. 53, ал. 1 ЗИНП създава привилегии за отделни граждани, ос-

новани на някой от признаците, посочени в чл. 6, ал. 2 от Конституцията?
Дали Конституцията, уреждайки ограничения в наказателната отговор-

ност на лицата, заемащи определени длъжности (чл. 69, чл. 70, чл. 103, ал. 1 
и 4, чл. 132, ал. 2 и чл. 147, ал. 6), изключва възможността подобна уредба по 
отношение на други лица да се съдържа в закон? 

б) Аргументи
Член 6, ал. 2 от Конституцията забранява да бъдат ограничавани правата 

или да бъдат създавани привилегии, основани на раса, народност, етническа 
принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, полити-
ческа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено 
състояние. ... Признаците за недопускане на ограничения на правата или 
предоставяне на привилегии, посочени в чл. 6, ал. 2, са изброени изчерпа-
телно. … Особеният статут на лицата, регистрирани за участие в избори-
те като кандидати за народни представители, и на техните застъпници не е 

53 Обн., ДВ, бр. 50 от 1 юни 2001 г.
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привилегия на отделна група граждани, основана на някои от посочените 
в чл. 6, ал. 2 от Конституцията признаци, а е установен с цел гарантиране 
свободното упражняване на правото гражданите да избират и да бъдат из-
бирани. … Няма конституционна забрана за ограничаване на правата или за 
предоставяне на привилегии на други основания, различни от изчерпателно 
изброените в чл. 6, ал. 2 от Конституцията. …

Безспорно е, че в конкретния случай уредбата в чл. 53, ал. 1 ЗИНП е 
обществено необходима. Тя е гаранция за свободното осъществяване на ак-
тивното и пасивното избирателно право. …

Тълкуването на конституционните текстове с оглед на тяхното система-
тично място налага извода, че те нямат за цел да уредят изчерпателно слу-
чаите на наказателна неотговорност и наказателна неприкосновеност, а се 
отнасят само за частни случаи в рамките на статута на съответните държав-
ни органи. Това означава, че не съществува забрана със закон да се урежда 
наказателна неприкосновеност в други, неупоменати в Конституцията слу-
чаи, ако това не противоречи на конституционни принципи. ...

Съдът отчита различието, което съществува между наказателната неот-
говорност и наказателната неприкосновеност. За разлика от наказателната 
неотговорност наказателната неприкосновеност има чисто процесуален ха-
рактер. Тя винаги е срочна и не изключва отговорността на лицата за извър-
шени от тях престъпления, а само я отсрочва. Доколкото разпоредбата на 
чл. 53, ал. 1 ЗИНП предоставя на кандидатите за народни представители и 
застъпниците наказателна неприкосновеност само за срока на предизборна-
та кампания, Съдът не открива основание за обявяването ѝ  за противокон-
ституционна.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 5 с 
особено мнение.
 

Особено мнение на съдиите Неделчо беронов, Маргарита Златарева 
и Васил гоцев

Изключенията от правилото, че всяко лице, извършило престъпление, 
подлежи на наказателно преследване, са изрично предвидени в Конституци-
ята – Решение № 3 от 7 март 1998 г. по к.д. № 1/1998 г. (ДВ, бр. 29 от 1998 г.). 
В решението са изброени конституционно допустимите изключения: чл. 70 
– за народните представители; чл. 103, ал. 4 – за президента на Републиката 
и вицепрезидента; чл. 132, ал. 1 – за съдиите, прокурорите и следователите, 
и чл. 147, ал. 6 – за членовете на Конституционния съд. Други изключения 
за наказателна неприкосновеност Конституцията не допуска. ...

Всеки гражданин е длъжен да спазва законите на страната и да зачита 
правата и законните интереси на другите, задължение, прогласено от чл. 58, 
ал. 1 от Конституцията като едно от основните конституционни задължения 
на гражданите. Законодателното разширяване на наказателната неприкосно-
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веност, макар и за известен период, за лица, заемащи различни длъжности 
в държавното устройство, извън конституционно изброените, или дори за 
участващи в изборния процес означава нарушение на това конституционно 
задължение. 

Това означава още неравно третиране на гражданите пред закона, с ко-
ето се накърнява друго конституционно гарантирано правило, издигнато в 
чл. 6, ал. 2, изр. 2 от Конституцията като основно конституционно начало.

Особено мнение на съдията Людмил Нейков
Признакът „обществено положение“ по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Кон-

ституцията характеризира и кандидата за народен представител, поради 
което той попада в забраната за ползване на привилегии съгласно посоче-
ната конституционна разпоредба. Наказателната неприкосновеност е при-
вилегия, която се основава на общественото положение, което заема лицето 
именно в качеството му на кандидат за народен представител, поради което 
то попада в ограниченията по чл. 6, ал. 2 от Конституцията за получаване 
на привилегии...

С Решение № 3 от 1998 г. по к.д. № 1/1998 г. е прието, че наказателна 
неотговорност, извън посочените в Конституцията случаи, не може да се ус-
тановява със закон. Приетото с настоящото решение е в нарушение на тази 
практика на Конституционния съд.

Особено мнение на съдията георги Марков
Нарушени са и конституционните изисквания всички лица, извършили 

престъпление, да се привличат към наказателна отговорност и всеки обви-
нен в престъпление да бъде предаден на съдебната власт – чл. 127, т. 1 и 
чл. 31, ал. 1 от Конституцията.

РЕШЕНИЕ № 4 от 24 септември 2002 г. по к.д. № 14/2002 г.54

делото е образувано по искане на: 48 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционността на § 28 от Закона 

за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България (ЗИДЗОВСРБ) (ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 48 народни представители от XXXIX Народно 

събрание за установяване на противоконституционността на § 28 oт Закона 
за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България (ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

54 Обн., ДВ, бр. 93 от 1 октомври 2002 г.
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Мотиви:
а) Въпроси
Според разпоредбата на § 28 ЗИДЗОВСРБ пределната възраст за кадро-

ва военна служба се изменя както следва: за офицерите със звание „пол ков-
ник“, „капитан I ранг“ – от 56 години на 53 години; за офицерите със звание 
„бригаден генерал“, „бригаден адмирал“ – от 57 на 54 години; за офицерите 
със звание „генерал-майор“, „контраадмирал“ – от 58 на 55 години; за офи-
церите със звание „генерал-лейтенант“, „вицеадмирал“ – от 59 на 56 години, 
и за офицерите със звание „генерал“, „адмирал“ – от 60 на 57 години. 

Със същата норма пределната възраст на офицерите с военно звание 
„полковник“ и по-високо, които са хабилитирани лица и заемат длъжност, 
изискваща хабилитация, както и за лица с научна степен „доктор на науки-
те“ става от 57 на 54 години. 

Искателите поддържат, че посочената разпоредба противоречи на чл. 4, 
ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 9, чл. 88, ал. 1 и чл. 105, ал. 2 от Конституцията.

б) Аргументи
Атакуваната разпоредба не противоречи на Конституцията. 
...Липсва и поддържаното в искането нарушение на чл. 6, ал. 2 от Кон-

ституцията. Следва да се има предвид, че ограничаване правата на опреде-
лени социални групи граждани е допустимо според Конституцията, когато 
тези ограничения са обществено необходими и става дума за ефективност-
та на българската армия и ефективността на националната ни сигурност 
– Решение № 14 от 1992 г. по к.д. № 14/1992 г. В този смисъл е и Решение 
№ 18 от 1997 г. по к.д. № 12/1997 г., с което Съдът е приел, че „Правото на 
едно лице да заема определена длъжност не е абсолютно по своя характер. 
То подлежи на различни ограничения от обективен и субективен характер. 
Такива ограничения могат да произтичат от различни конституционни цен-
ности и принципи...“. В случая това е разпоредбата на чл. 9 от Консти-
туцията, според която въоръжените сили трябва оптимално да гарантират 
суверенитета, сигурността и независимостта на страната и да защитават 
нейната териториална цялост. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 3 от 13 април 2006 г. по к.д. № 4/2006 г.55

делото е образувано по искане на: 52 народни представители. 
Иска се: да се обявят за противоконституционни разпоредби от Закона 

за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (ЗИДЗАП) 
(ДВ, бр. 92 от 2005 г.): 

– § 4, т. 1, в частта, с която в чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните пре-
вози (ЗАП) се създава т. 5; 

55 Обн., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г.
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– § 14, т. 1, с който се изменя и допълва ал. 2 на чл. 24 ЗАП, и 
– § 31, т. 2 и 3 от заключителните разпоредби. 
Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 

от Конституцията.
Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на 52-ма народни представители от ХL Народно 

събрание за обявяване противоконституционността на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 92 от 2005 г.) 
относно: 

– § 4, т. 1 в частта, с която в чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните пре-
вози се създава т. 5; 

– § 14, т. 1, с който се допълва чл. 24, ал. 2 от Закона за автомобилните 
превози, и 

– § 31, т. 2 и 3 от заключителните разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за автомобилните превози.

Мотиви:
а) Въпроси
В искането се поддържа, че с въведените от посочените текстове из-

исквания при вписване за първи път в регистъра за превозното средство, 
извършващо таксиметров превоз на пътници, да не са изтекли повече от 5 
години от датата на първата му регистрация и да не са изтекли повече от 10 
години от датата на първата регистрация на вече регистрираното превозно 
средство, се нарушават чл. 6, ал. 2, чл. 19, ал. 1 и 2, чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 16 и 
чл. 48, ал. 1 и 3 от Конституцията.

б) Аргументи
1. По отношение на § 4, т. 1 ЗИДЗАП в частта, с която в чл. 6, ал. 1 от 

Закона за автомобилните превози се създава т. 5 
Изменението и допълнението на чл. 6, ал. 1 със създаването на т. 5 от 

Закона въвеждат изискването при вписване за първи път в регистъра за пре-
возното средство, с което се извършва таксиметров превоз на пътници, да не 
са изтекли повече от 5 години от датата на първата му регистрация... 

а. Относно твърдяното противоречие с чл. 6, ал. 2 от Конституцията 
Равенството на всички граждани пред закона е основен конституционен 

принцип. ... Равенството по чл. 6, ал. 2 от Конституцията обаче няма предвид 
и не може да се отъждествява със социално равенство, с равенство в иму-
щественото състояние. Член 6, ал. 1, т. 5 ЗАП не ограничава права, а въвеж-
да изисквания за упражняване на една професия. Законодателят е свободен 
да създава правила за упражняването на която и да било професия. Равнопо-
ставеността на всички граждани пред закона независимо от имущественото 
им състояние не предписва създаване на законодателство, което по различен 
начин да третира група граждани според тяхното имущество. Оспорената 
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законова разпоредба е еднаква за всички, които извършват таксиметров пре-
воз на пътници независимо от имущественото им състояние. ... 

По изложените съображения Конституционният съд смята, че разпоред-
бата на § 4 ЗИДЗАП в частта, с която в чл. 6, ал. 1 ЗАП се създава т. 5, не 
противоречи с чл. 6, ал. 2 от Конституцията. 

б. Относно твърдяното противоречие с чл. 19, ал. 1 и 2 от Конститу-
цията 

Член 19, ал. 1 от Конституцията постановява, че икономиката на 
страната се основава на свободната стопанска инициатива. „Свободната 
стопанска инициатива на участниците в стопанския живот е свързана и с 
еднаквите правни условия за стопанска дейност – чл. 19, ал. 2 от Консти-
туцията“ (Решение № 3 от 2000 г. по к.д. № 3/2000 г., ДВ, бр. 37 от 2000 г.), 
като се предотвратява злоупотребата с монополизма и нелоялната конку-
ренция... 

Искането поддържа, че съществува различие в имуществените възмож-
ности на група граждани, без да взема предвид, че няма различие в правните 
условия, които се поставят пред тях. Нововъведените изисквания поставят 
еднакви правни условия пред всички. За конституционосъобразността на 
текстовете няма никакво значение, че те не са еднакво социално поноси-
ми от всички. Член 19, ал. 2 от Конституцията не задължава законодателя 
да създаде различни правни условия за стопанска дейност, които да отгова-
рят на материалната възможност на отделни групи граждани и юридически 
лица. Тя изисква еднаква правна уредба за всички, без оглед на материални-
те им възможности, каквато постановяват оспорените разпоредби... 

Съдът е на мнение, че чрез въведените изисквания с изменението и до-
пълнението на чл. 6, ал. 1, т. 5 и чл. 24, ал. 2 ЗАП се гарантира в по-висока 
степен сигурността на живота и здравето на гражданите и опазването на 
околната среда. 

Измененията в Закона за автомобилните превози поставят еднакви из-
исквания към всички, които осъществяват таксиметров превоз на пътници. 

Поради изложеното Конституционния съд счита, че § 4 ЗИДЗАП в част-
та, с която в чл. 6, ал. 1 ЗАП се създава т. 5, не противоречи на чл. 19, ал. 1 
и 2 от Конституцията. 

в. Относно твърдяното противоречие с чл. 16 и чл. 48, ал. 1 и 3 от 
Конституцията 

Гарантираното от Конституцията право на труд обхваща и възможност-
та всеки гражданин да избира свободно своята професия. Това не означава 
обаче да се осигури на всеки възможността да упражнява професията си по 
един-единствен избран от него начин. ... Да бъдеш шофьор на такси, е само 
един от начините да упражняваш по-широката професия на шофьора. При 
това дори занятието шофьор на такси може да се упражнява по няколко на-



112   РАЗДЕЛ І. ОСНОВНИ НАЧАЛА

чина – със собствена кола, с кола на друг или чрез таксиметрова фирма. От 
това следва, че необходимостта шофьорът на такси да може да упражнява 
професията си само с лека кола, която отговаря на въведените с изменения 
на Закона за автомобилните превози изисквания, не означава, че с тях се 
посяга на гарантираното му от Конституцията право на труд и на свободен 
избор на професия. 

Параграф 4 ЗИДЗАП, с който в чл. 6, ал. 1 ЗАП се създава т. 5, не проти-
воречи на чл. 16 и чл. 48, ал. 1 и 3 от Конституцията. 

2. По отношение на § 14, т. 1 ЗИДЗАП, с който се изменя ал. 2 на 
чл. 24 ЗАП 

Текстът постановява регистрираните вече превозвачи да могат да осъ-
ществяват таксиметров превоз на пътници само с автомобили, от датата на 
първата регистрация на които не са изтекли повече от 10 години. 

По изложените вече съображения в т. 1 Конституционният съд счита, че 
разпоредбата не противоречи на чл. 6, ал. 2, чл. 19, ал. 1 и 2 и чл. 5, ал. 1 от 
Конституцията. 

3. По отношение на § 31, т. 2 и т. 3 от заключителните разпоредби 
ЗИДЗАП

Параграф 31, т. 2 ЗИДЗАП отлага влизането в сила на т. 5 от ал. 1 на 
чл. 6 ЗАП с две години от влизане в сила на Закона за изменение и до-
пълнение на Закона за автомобилните превози. Параграф 31, т. 3 ЗИДЗАП 
отлага влизането в сила на разпоредбата на чл. 24, ал. 2 ЗАП до 1 юли 2006 г. 
за автомобили с първа регистрация до 1 януари 1990 г. и до 1 януари 2007 г. 
за автомобили с първа регистрация след 1 януари 1990 г. 

Предвид изложеното, че законовите разпоредби, предмет на искането, 
не противоречат на Конституцията, Съдът намира за безпредметно оспор-
ването на § 31, т. 2 и т. 3 от заключителните разпоредби на ЗИДЗАП, които 
също така не  ѝ   противоречат. 

4. Неоснователно е твърдението и че атакуваните законови разпоред-
би противоречат на чл. 5, ал. 1 от Конституцията. 

Съответствието им с нея, което Конституционният съд приема, означа-
ва, че те не нарушават нейното върховенство. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдиите Маргарита Златарева и Васил гоцев 
Подписахме решението с особено мнение поради това, че според нас 

§ 4, т. 1 ЗИДЗАП в частта, с която в чл. 6, ал. 1 ЗАП се създава т. 5, § 14, 
т. 1 ЗИДЗАП, с който се изменя и допълва чл. 24, ал. 2 ЗАП и § 31, т. 2 и 3 
ЗИДЗАП, противоречат на чл. 6, ал. 2, чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията.
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Съображенията ни са следните: 
Поставените условия при вписването за първи път в регистъра за пре-

возното средство на такси да не са изтекли повече от 5 години от датата на 
първата регистрация, а регистрираните вече превозвачи на такси да могат 
да осъществяват превоз с автомобили от първата регистрация, на които не 
са изтекли повече от 10 години, създават неравенство на водачите на так-
симетрови коли и ограничения, основани на имуществено положение. ... 

Недопустимо е каквото и да е ограничаване на правата, основано на 
имущественото състояние. Притежаването на лек автомобил е част от 
патримониума на гражданина. Характеристиката на притежаваната кола 
е белег на неговото имуществено състояние. Този, който притежава по-
големи материални възможности, може да закупи по-голяма, по-хубава 
и по-нова кола от този, който има по-малки възможности. ... Въведени-
те ограничения не са фактически необходими за упражняване на профе-
сията, а е поставено условие, което не може да се изпълни от всички. ... 
Новата нормировка съгласно мотивите към закона е създадена, за да га-
рантира безопасността на движението по пътищата, сигурността на тези, 
които ползват таксиметровия превоз, и на самите водачи на коли, както и 
опазването на околната среда. Всички тези ценности обаче могат да бъдат 
осигурени чрез упражняване на ефикасен периодичен контрол за техниче-
ското състояние на колите, което невинаги е свързано с изминатия пробег 
и овехтяването. ... 

Нарушен е и принципът на свободна стопанска инициатива и гаранти-
рането на еднакви правни условия за извършване на стопанска дейност: 
„свободната стопанска инициатива на участниците в стопанския живот е 
свързана и с еднаквите правни условия за стопанска дейност – чл. 19, ал. 2 
от Конституцията“ (Решение № 3 от 2000 г. по к.д. № 3/2000 г., ДВ, бр. 37 
от 2000 г.), като се предотвратява злоупотребата с монополизма и нелоял-
ната конкуренция. ... Еднаквите правни условия, разбира се, не значи да се 
поставят за една професия изисквания, които да бъдат материално поноси-
ми за всички, които я упражняват. Това обаче не означава, че, без да е фак-
тически необходимо за законосъобразното функциониране на професията, 
могат да се поставят еднакви за всички изисквания, за които е очевидно, че 
могат да бъдат покрити само от имуществено по-силните. 

С атакуваните разпоредби се създава и монополизиране на таксиме-
тровия превоз от тези, които притежават или могат да закупят коли, от да-
тата на първата регистрация на които не са изтекли първите пет години. ... 
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І.5. Разделение на властите

Чл. 8. Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна 
и съдебна.

 
РЕШЕНИЕ № 7 от 12 юни 1997 г. по к.д. № 1/1997 г.56

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване противоконституционност на § 4, 48, 49 и 50 от 

Закона за изменение и допълнение на Закона за борба срещу противооб-
ществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗИДЗБППМН) (ДВ, 
бр. 110 от 1996 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на главния прокурор за установяване на противо-

конституционност на § 4, 48, 49 и 50 от Закона за изменение и допълнение 
на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните (ДВ, бр. 110 от 1996 г.). 

Мотиви: 
а) Въпроси
Нарушени ли са конституционните принципи чрез преминаването на 

Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на ма-
лолетните и непълнолетните от прокуратурата към Министерски съвет?

б) Аргументи 
Създаването на ЦКБППМН към Министерския съвет не означава пре-

доставяне на правомощия, които са присъщи само на съдебната власт. От 
друга страна, оставянето на комисията към Главна прокуратура не е свър-
зано с правомощия, които са типични за изпълнителната власт. Оттук може 
да се направи заключението, че чл. 8 от Конституцията не е относим към 
проблема и неоснователно в искането се твърди за нарушаването му. 

Мястото на ЦКБППМН в системата на държавните органи не се предо-
пределя от конституционни разпоредби, респ. от чл. 127 или от чл. 105 от 
Конституцията. Къде да бъде Централната комисия – дали към Министер-
ския съвет, или към Главна прокуратура, е въпрос на законодателна прецен-
ка за целесъобразност. 

Доводите, че до ЗИДЗБППМН комисията е била към Главна прокурату-
ра в продължение на много години, че има създадени традиции и натрупан 
опит, че Главна прокуратура е по-стабилен орган заради седемгодишния 
мандат на главния прокурор, че там е Съветът за криминологически изслед-

56 Обн., ДВ, бр. 53 от 4 юли 1997 г.
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вания и пр., могат да имат значение при преценката за целесъобразност, но 
не и за конституционосъобразността.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 10 от 22 септември 1997 г. по к.д. № 14/1997 г.57

делото е образувано по искане на: 52 народни представители.
Иска се: обявяване за противоконституционен изцяло на 3акона за 

достъп до документите на бившата Държавна сигурност (ЗДДБДС) (ДВ, 
бр. 63 от 1997 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционни чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за дос-

тъп до документите на бившата Държавна сигурност (ДВ, бр. 63 от 1997 г.) 
и § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на същия закон. 

Отхвърля искането в останалата му част.
Мотиви: 
а) Въпроси
Има ли нарушение на принципа на разделение на властите? 
б) Аргументи
1. По чл. 3, ал. 1, т. 1 от 3акона за достъп до документите на бившата 

Държавна сигурност
В България проверката за сътрудничество с бившата Държавна сигур-

ност на висшите държавници не се извършва от независим орган, а от пред-
ставители на изпълнителната власт, излъчени от съответната управляваща 
партия. Изложеното налага от кръга на лицата да бъдат изключени опре-
делена категория длъжности, като за тях законодателят създаде друг кон-
ституционосъобразен ред за проверка. На първо място това се отнася за 
президента и вицепрезидента. Дейността им може да се проверява само в 
определени случаи от Конституцията, и то от Конституционния съд (при 
държавна измяна и нарушение на Конституцията).

2. По чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗДДБДС
Проверката на членовете на Конституционния съд за принадлежност 

към бившата Държавна сигурност е въпрос, който е предмет на законо-
дателна уредба. Необходимостта от такава проверка е въпрос на целесъо-
бразност и се преценява от висшия законодателен орган. В съответствие с 
принципа за равенство пред закона на всички български граждани – чл. 6 от 
Конституцията, на законодателна уредба следва да се подчини и проверката 
на конституционните съдии. Тази уредба обаче трябва да бъде съобразена 

57 Обн., ДВ, бр. 89 от 7 ноември 1997 г.
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както с конституционния статус на съда като орган, така и с гарантирания от 
Конституцията статус на всеки негов член. Недопустимо е от гледна точка 
на Конституцията изпълнителната власт чрез свои органи самостоятелно да 
проверява за определена дейност в миналото или настоящето конституци-
онните съдии. Проверката на членовете на Конституционния съд за принад-
лежност към бившата Държавна сигурност трябва да отговаря на установе-
ни стандарти, произтичащи от конституционния им статус. 

3. По § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗДДБДС 
При законодателна уредба на правото на информация, какъвто е слу-

чаят със ЗДДБДС, държавата е длъжна да се съобрази с конституционните 
ограничения. При предоставяне на информация тя е длъжна да предвиди 
законови гаранции за защита на посочените в чл. 41, ал. 1 от Конституци-
ята конституционни ценности и основни права – правата и доброто име на 
гражданите, националната сигурност, обществения ред, народното здраве и 
морала. Поначало принадлежността към бившата Държавна сигурност не 
засяга доброто име на проверяваните лица.

Конституционно недопустимо е обаче законодателно да се създава ко-
лективна презумпция за укоримост на определени категории правно ре-
гламентирани дейности без установяване на конкретната дейност на оп-
ределено лице. Създават се условия за накърняване на достойнството и 
правата на гражданите, които са конституционно защитени ценности. Бъл-
гарската държава е длъжна законово да гарантира достойнството и права-
та на личността, като същевременно осигури правото на информация на 
обществото при спазване на конституционните условия на чл. 41, ал. 1 от 
Конституцията. 

Поради изложените съображения Съдът счита, че качеството на едно 
лице като „сътрудник“ на бившата Държавна сигурност следва да се опре-
деля само във връзка с наличието на безспорни доказателства за съзнател-
но доставяна информация на органите на бившата Държавна сигурност. 

Определянето за „сътрудник“ на лице, за което няма никакви изхождащи 
от самото него доказателства, че е доставяло информация на бившата Дър-
жавна сигурност, по недопустим начин прехвърля тежестта на доказване от 
държавата, която твърди, че лицето е „сътрудник“, върху гражданина, който 
е в обективна невъзможност да доказва минали отрицателни факти („недос-
тавянето на информация“, „несътрудничеството“). Нарушава се принципът 
на справедливостта като основна конституционна ценност и се посяга върху 
основните човешки права на чест, достойнство и добро име – чл. 32, ал. 1 от 
Конституцията. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 11 с 
особено мнение.

Представено е становище на съдията Пенчо Пенев.
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Особено мнение на съдията Пенчо Пенев
Според съдията разпоредбите на чл. 2, т. 5, 6 и 7 противоречат на Кон-

ституцията. Не е конституционосъобразно комисия, състояща се само от 
представители на изпълнителната власт, да може да прави проверка, а в 
крайна сметка и преценка относно сътрудничеството на бившата Държав-
на сигурност от страна на висшите магистрати независимо от факта, че се 
предвижда огласяването на резултатите да стане пред Народното събрание. 
Висшите магистрати трябва да бъдат изключени от категорията лица, за 
които се извършва проверка за принадлежност към бившата Държавна си-
гурност. 

Съдията смята, че и чл. 5 и чл. 6 от Закона са противоконституционни. 
Няма съмнение, че огласяването на едно сътрудничество с бившата Държав-
на сигурност е уронващо честта, името и престижа на съответния гражда-
нин. Законът трябва да осигури ефикасна предварителна защита за всички 
лица, които попадат под ударите на закона, за да гарантира както признатото 
конституционно право на защита, така и конституционното право на лична 
чест, добро име и достойнство.

Особено мнение на съдията Асен Манов
Според съдията искането за обявяване за противоконституционни на 

чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3 ЗДДБДС е неоснователно. Не съществуват никакви 
аргументи за изключването на президента, вицепрезидента, членовете на 
Конституционния съд и други висши държавни служители, като народни 
представители, министри, висши магистрати, от действието на закона. Фи-
гурирането им в кръга на лицата, засегнати от закона, е в съгласие с разпо-
редбите на чл. 6, ал. 2 от Конституцията, съгласно която всички граждани 
са равни пред закона и не се допускат никакви привилегии, основани на 
лично и обществено положение. 

Особено мнение на съдията Младен данаилов
Съдията смята, че чл. 3, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона са противоконсти-

туционни. Чрез комисията, която е овластена да извършва проверките за 
принадлежност на лицата към бившата Държавна сигурност, изпълнител-
ната власт получава възможност самостоятелно да проверява дейността 
и на лица, заемащи отговорни длъжности и в другите две власти, което 
е недопустимо с оглед разпоредбата на чл. 8 от Конституцията. В зако-
на не е предвидена възможност за съдебна защита на засегнатите лица от 
дейността на комисията. Възможността те да могат да подават възраже-
ния пред същата комисия, установила принадлежността им към бившата 
Държавна сигурност, не гарантира конституционното им право на защита. 
Създадена е възможност за засягане на престижа и достойнството на тези 
лица. 
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Особено мнение на съдията Цанко Хаджистойчев
Особеното мнение се отнася за § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на 

Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност, която раз-
поредба, според съдията, е обявена неправилно за противоконституционна. 
Според него изложените в мотивите на Съда съображения са съображения за 
законодателна целесъобразност, обществено-политическа оценка на закона и 
пр. Те са нерелевантни за конституционния контрол и не аргументират тезата 
за противоконституционност. Съдията е на мнение, че разпоредбата на § 1, 
т. 3 ЗДДБДС представлява обяснителна норма, каквито са т. 1 и 2 на същия 
параграф. Текстът, като казва кои лица са „картотекирани сътрудници“ по 
смисъла на разгледания закон, с нищо не нарушава Конституцията. 

Особено мнение на съдиите Станислав димитров, Николай Павлов 
и Иван григоров

1. По чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3 ЗДДБДС 
Според съдиите тези разпоредби не противоречат на духа и буквата на 

Конституцията. Всички лица, независимо какви държавни длъжности зае-
мат, са преди всичко граждани и са равни пред закона (чл. 6, ал. 2 от Кон-
ституцията). Един от изчерпателно изброените в чл. 6, ал. 2 от Конститу-
цията социални признаци за недопускане на ограничения на правата или 
за предоставяне на привилегии е личното и общественото положение на 
гражданите. Следователно разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3 ЗДДБДС, с 
които президентът, вицепрезидентът и членовете на Конституционния съд 
са включени в кръга на лицата за проверка за принадлежност към бившата 
Държавна сигурност, наред с други висши държавни служители, като на-
родни представители, министри, висши магистрати и пр., по принцип са 
съобразени с основното конституционно начало за равенство на гражданите 
пред закона. Напротив – изключването им от проверката би съставлявало 
нарушение на Конституцията.

Проверката на документите на бившата Държавна сигурност независи-
мо от състава на комисията не е намеса на изпълнителната власт в консти-
туционните правомощия на другите власти, нито пък поставя в унизително 
положение висши държавни служители. Огласяването при евентуална кон-
статация, че определено лице, заемащо някоя от визираните в чл. 3, ал. 1 
ЗДДБДС длъжности, е сътрудничило на бившата Държавна сигурност, също 
не съставлява намеса в правомощията на другите власти, а поставянето в 
„унизително положение“ на съответния висш държавен служител би било 
резултат на негово лично поведение в миналото, а не на действията на ко-
мисията или на един министър, натоварен от закона да извърши проверка и 
евентуално да огласи резултата от тази проверка.

Не се изяснява защо законодателната уредба за проверка за принадлеж-
ност към бившата Държавна сигурност по отношение например на предсе-
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дателя на Народното събрание е съобразена с Конституцията, поради което 
той не е изключен от кръга на проверяваните длъжностни лица, а по отно-
шение на конституционните съдии е противоконституционна, въпреки че 
имат статуса именно на председателя на Народното събрание. Притежава-
ният от конституционните съдии имунитет също не е аргумент за създаване 
на различна (специална) законова уредба за тази проверка, защото и предсе-
дателят на Народното събрание, както и всички народни представители се 
ползват с имунитет. Недопустимо е да се създават различни законодателни 
уредби за приложението на един закон в зависимост от общественото по-
ложение на различни граждани. Това би противоречало на чл. 6, ал. 2 от 
Конституцията.

2. По § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗДДБДС
В искането не се твърди и изобщо не се излагат съображения за не-

конституционосъобразност на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на 
ЗДДБДС. Въпреки това Конституционният съд в противоречие с чл. 22, ал. 1 
ЗКС поставя на преценка и обявява за противоконституционна разпоредба-
та на посочения § 1, т. 3. Независимо от това изводът на Съда за противо-
конституционност на тази норма е необоснован. 

По отношение на извода за прехвърляне тежестта за доказване трябва да 
се отбележи, че принадлежността към бившата Държавна сигурност се ус-
тановява по наличните официални документи, каквито според нас са и спра-
вочната картотека и регистрационният дневник. Те са съставени от съответ-
ните длъжностни лица в кръга на службата им по установените форми и ред. 
Като официални документи те са достатъчно доказателство за установяване 
на тази принадлежност. Те могат да бъдат оспорвани и опровергавани от 
заинтересуваните лица. Това не е прехвърляне на тежестта на доказване. 
Държавата не твърди, а доказва с тези официални документи принадлеж-
ността на вписаните в тях лица (имена и псевдоними) към бившата Държав-
на сигурност. Който твърди обратното, има възможност да опровергава тези 
установени обстоятелства.

Ако има данни, че тези лица са доставяли информация, те биха били 
квалифицирани по смисъла на закона като „нещатни сътрудници“ – т. 2 на 
§ 1. Това, че липсват доказателства да са доставяли информация, не прави 
§ 1, т. 3 противоконституционна разпоредба. Те са „картотекирани сътруд-
ници“, защото имената и псевдонимите им фигурират в картотеката и регис-
трационния дневник на бившата Държавна сигурност, а не защото има дока-
зателства, че са доставяли информация. Затова те трябва да бъдат огласени 
не като „нещатни сътрудници“, а като „картотекирани сътрудници“, което е 
също принадлежност към бившата Държавна сигурност. Констатацията и 
огласяването на тези установени по документи факти не правят законовата 
разпоредба противоконституционна. Законодателят съвсем коректно е отде-
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лил в друга категория онези бивши сътрудници, за които има доказателства, 
че са сътрудничили, но не са открити доказателства, че са доставяли инфор-
мация на бившата Държавна сигурност. 

3. Решението не е съобразено с чл. 22, ал. 1 ЗКС.
Съдът приема, че искането за обявяване на закона за противоконсти-

туционен изцяло означава искане за проверка на конституционността на 
всички негови разпоредби и в противоречие с чл. 22, ал. 1 ЗКС поставя на 
преценка и обявява за противоконституционни чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3 ЗДДБДС 
и § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на същия закон, без да е сезиран.

Особено мнение на съдията димитър гочев
Съдията е на мнение, че разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона 

за достъп до документите на бившата Държавна сигурност противоречи 
на Конституцията. Недопустимо е преценката за нравствените качества на 
посочените магистрати да се извършва от една комисия, която е част от из-
пълнителната власт. Затова включването на съдиите от Върховния касаци-
онен съд и от Върховния административен съд, както и на прокурорите от 
Главната прокуратура в кръга на заемащите длъжности, за които комисията 
по чл. 4 от закона извършва проверка за принадлежност към Държавна си-
гурност, е в нарушение на чл. 8 и чл. 117 от Конституцията. 

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров
Съдията е на мнение, че разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 4–7, чл. 5 и чл. 6 

ЗДДБДС са противоконституционни.
I. По чл. 3, ал. 1, т. 4–7 ЗДДБДС 
Независимостта на органите на съдебната власт предполага независи-

мост и безпристрастност на органа, който извършва проверката. Недопусти-
мо е такава проверка да се извършва изключително от представители на из-
пълнителната власт, без възможност тяхната дейност да бъде контролирана.

II. По чл. 5 и чл. 6 ЗДДБДС
Законодателят е свободен да разкрива информация, отнасяща се до 

функционирането на т.нар. тайни служби. Разкриването на такъв тип инфор-
мация обаче същевременно засяга основни конституционни права на опре-
делен кръг от граждани – правото на „защита... срещу посегателство върху 
честта, достойнството и доброто име на гражданите“, и нарушава изрична-
та конституционна забрана за разпространяване на информация, засягаща 
„правата и доброто име на другите граждани“. Ето защо за законодателя 
съществува конституционно задължение да гарантира в най-голяма степен 
истинността и обективността на разкриваната информация. 

Оспореният закон постига противоконституционен резултат, като под-
меня материалната истина и лишава засегнатите лица от каквато и да е 
правна защита. 
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Този закон лишава лицата от едно от основните им права – правото да 
докажат какви са в действителност. Това право е елемент от честта и дос-
тойнството на всяко лице, независимо как то се самоопределя и какво е не-
говото отношение към сътрудничеството с ДС.

4. Процедура по установяването и право на защита 
Законодателят, като не е предвидил процедура по установяване на обек-

тивната истина за сътрудничеството на едно лице с ДС, е нарушил правото 
на защита, както и основния принцип на справедливостта. Авторството на 
доносите в оперативните дела е лесно установимо. Достатъчно е да се срав-
нят псевдонимите на подписалите ги агенти (или посочени в рапорта на опе-
ративния работник) със справочната картотека. По този начин всяко лице, 
което е уведомено от комисията по чл. 4 ЗДДБДС, че името му фигурира в 
архивите на ДС, би могло да се защити, като оспори данните в справочна-
та картотека и регистрационните дневници. Тежестта на доказване в този 
случай трябва да бъде в съответствие с конституционната презумпция за не-
виновност и да бъде възложена на държавните органи. Това е единственото 
конституционосъобразно и справедливо решение.

5. Право на съдебна защита 
Конституционното право на защита срещу посегателство върху честта, 

достойнството и доброто име по чл. 32, ал. 1 от Конституцията е превантив-
но по своя характер. Лицето трябва да разполага с правната възможност да 
осуети това посегателство, да може да се защити по съдебен ред от самото 
посегателство, а не само от резултатите му. Като е лишил лицата по чл. 3, 
ал. 1 и 2 ЗДДБДС от неотменимото им право на съдебна защита, законода-
телят е нарушил конституционните норми на чл. 32, ал. 1, чл. 41, ал. 1 и 
чл. 56 от Конституцията. 

6. Противоконституционност на огласяването 
Предварителна проверка от комисията не е противоконституционна, до-

като не бъде огласена, тъй като с нея се установява единствено наличието на 
едностранно съставени от самата ДС данни в собствените  ѝ   архиви, но не и 
тяхната истинност. Противоконституционното действие на закона настъпва 
с огласяването на неверни данни, срещу което огласяване лицата не могат да 
се защитят. Ето защо за противоконституционни следва да се обявят разпо-
редбите на чл. 5 и чл. 6 ЗДДБДС, които уреждат огласяването. 

Становище и особено мнение на съдията Александър Арабаджиев
„Принадлежност към бившата Държавна сигурност“ е качество, което 

по замисъла на законодателя носи негативна нравствена оценка и следва 
да се предположи, че разкриването на това качество цели морално дискре-
дитиране на неговите носители. В този смисъл е лишен от каквато и да е 
опора доводът, че сам по себе си законът не предвижда правни последици 
от проверката по чл. 3, ал. 1 и докладването на резултатите от нея по чл. 5. 
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Ако това е така, може да се постави под съмнение конституционноправната 
оправданост (и „състоятелност“) на самия закон. Както може да се постави 
на критична оценка неумението (или нежеланието) на законодателя да взе-
ме предвид съществуващи образци в разглежданата област. В материалите 
по делото съществуват данни за подхода, възприет в други страни, и Съдът 
следваше също да ги има предвид в преценката си за конституционосъо-
бразността на оспорените разпоредби от закона, като констатира допуснати-
те от законодателя пропуски при регламентирането на дейността по разкри-
ването на данни за принадлежност към бившата Държавна сигурност. Ако 
преследваният ефект от подобен закон е да разкрие факти от поведението 
на лица, заемащи определени постове в публичната власт, и по-специално 
„предишно“ поведение, законодателят е длъжен да очертае дейността, за ко-
ято се предпоставя, че е укорима от гледна точка на създадената сега демо-
кратична правова държава. 

При положение че става дума за публично разобличаване на конкретни 
личности, съответно приложение трябва да намери презумпцията за неви-
новност, а не презумпцията за колективна укоримост поради принадлежност-
та към определена група. 

Законодателят не е успял да съобрази този принцип, а е счел за уместно 
да борави с общоважими (т.е. за всички) категории. По този начин се допус-
ка посегателство срещу честта, достойнството и доброто име (чл. 32, ал. 1 
от Конституцията) и на хора, чието поведение не е било укоримо в смисъла, 
имплициран от закона. 

Съществен дефицит на закона съставлява начинът, по който е уредено 
функционирането му (чл. 4–6). Предвидената в него комисия (чл. 4, ал. 1) не 
осигурява гаранции за независимост и обективност – качества, каквито трябва 
да притежава органът, натоварен да извърши проверката на данните, подлежа-
щи на разкриване. Освен това законосъобразността на действията и актовете 
на комисията не подлежат на контрол. Именно комисията установява реле-
вантните според закона факти и резултатите от извършените от нея проверки 
се докладват от министъра на вътрешните работи (чл. 5 във връзка с чл. 4, 
ал. 2 и 3). Процедурата като цяло може да доведе до сериозно накърняване 
на лични (граждански) права, които се ползват с конституционна защита.

Особено мнение на съдията георги Марков
1. По чл. 3, ал. 1, т. 5 и т. 6 
В България проверката за принадлежност към бившата Държавна си-

гурност на висшите държавници не се извършва от независим орган, а от 
представители на изпълнителната власт на управляващата партия. Това на-
лага от кръга на лицата да бъдат изключени определена категория длъж-
ности, като за тях законодателят създаде друг конституционосъобразен ред 
за проверка (президент, вицепрезидент, представители на съдебната власт).



123І.5. РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ

2. По чл. 4, ал. 3 относно последните думи „пред комисията“ 
Разпоредбата предвижда засегнатите от решението на комисията по раз-

криване на досиетата да обжалват пред нея. Това според съдията е недопус-
тимо. Народното събрание изрично трябва да уреди пътя на съдебна защита 
на засегнатите граждани. Именно съдебната власт е призвана да защитава 
правата и законните интереси на гражданите – чл. 117, ал. 1 от Конституци-
ята. В случая законът е изключил съдебната защита, което личи от волята на 
законодателя при дебатите и изпълнението на акта пред парламента.

Вж. коментар на същото решение в раздел VIII.

РЕШЕНИЕ № 11 от 14 ноември 2002 г. по к.д. № 18/2002 г.58

делото е образувано по искане на: Пленума на Върховния касационен 
съд.

Иска се: тълкуване на чл. 106, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията, 
както и установяване на противоконституционността на § 49, т. 2 от Закона 
за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИДЗСВ) (обн., 
ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г.), с който е създадена нова ал. 2 на чл. 139б от 
Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
и т. 2 от Конституцията. 

Конституционният съд реши:
А.1. Конституцията в чл. 8 и чл. 117 прогласява разделението на власти-

те и независимостта на съдебната власт. Тези принципи изключват възмож-
ността Министерският съвет директно или чрез други органи да упражнява 
правомощията по стопанисването на държавното имущество, предоставено 
по чл. 106 от Конституцията на съдебната власт за осъществяване на ней-
ните функции. 

2. Терминът „организира“, употребен в чл. 106 от Конституцията относ-
но държавното имущество, необходимо за функционирането на съдебната 
власт, означава, че изпълнителната власт в лицето на Министерския съвет 
или на определен от него министър или друг държавен орган може да орга-
низира стопанисването на такова имущество единствено като го предоставя 
изключително и само на органите на съдебната власт. 

3. Понятието „независима“, употребено за съдебната власт в чл. 117, ал. 2 
от Конституцията, включва и независимостта в стопанисването на предос-
тавеното  ѝ   имущество. 

Б. Обявява за противоконституционна разпоредбата на § 49, т. 2 от За-
кона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 74 
от 30 юли 2002 г.), с който е създадена нова ал. 2 на чл. 139б от Закона за 
съдебната власт. 

58 Обн., ДВ, бр. 110 от 22 ноември 2002 г.
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Мотиви:
а) Въпроси
А. Тълкуване на чл. 106, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията относно 

следните тълкувателни питания: 
1. Прогласеното в чл. 8 от Конституцията разделение на властите из-

ключва ли възможността изпълнителната власт директно, чрез други субек-
ти или чрез упълномощаване по реда на закона да упражнява правомощия-
та по стопанисване на държавно имущество, необходимо за осъществяване 
функциите на съдебната власт?

2. Терминът „организира“, употребен в чл. 106 от Конституцията относно 
държавното имущество, необходимо за функциониране на съдебната власт, 
не трябва ли да се тълкува в смисъл, че изпълнителната власт в лицето на 
Министерския съвет или на министъра на правосъдието може да организира 
стопанисването на такова имущество единствено като предоставя това сто-
панисване изключително и само на съответните органи на магистратурата? 

3. Понятието „независима“, употребено за съдебната власт по чл. 117, 
ал. 2 от Конституцията, включва ли в себе си и независимост в управлението 
и стопанисването на предоставеното  ѝ   имущество?

Б. Установяване противоконституционността на § 49, т. 2 от Закона за 
изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 74 от 30 юли 
2002 г.), с който е създадена нова ал. 2 на чл. 139б от Закона за съдебната 
власт. 

б) Аргументи
І. По искането за тълкуване на чл. 106, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Консти-

туцията 
С чл. 106 от Конституцията са възложени няколко правомощия на Ми-

нистерския съвет. Искането по настоящото дело се ограничава до тълкува-
не правомощието на Министерския съвет „да организира стопанисването 
на държавното имущество“, необходимо за функционирането на съдебната 
власт. ...

В тълкувателно Решение № 19 от 1993 г. по к.д. № 11/1993 г. (ДВ, бр. 4 от 
1994 г.) на Конституционния съд организирането е посочено като „типична 
управленска функция“ за разлика от самата дейност по стопанисването на 
държавното имущество. В същото решение е посочено, че стопанисването 
на държавно имущество „е съвкупност от разнородни и неизброими изчер-
пателно дейности. Поддържането на държавното имущество, използването 
му, събирането на доходи и изплащане на задължения, свързани с него … са 
все форми на стопанисване. Поначало Министерският съвет не се занимава 
с това, защото нито е необходимо, нито е възможно той да се нагърби изцяло 
с тази дейност.“...

Позовавайки се на редица решения (Решение № 6 от 1993 г. по к.д. № 4/ 
1993 г., ДВ, бр. 36 от 1993 г., Решение № 1 от 1999 г. по к.д. № 34/1998 г., 
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ДВ, бр. 6 от 1999 г., Решение № 15 от 1999 г. по к.д. № 11/1999 г., ДВ, бр. 
89 от 1999 г., и др.), Конституционният съд приема, че Конституцията не 
възлага на Министерския съвет директно или чрез Министерството на пра-
восъдието да се занимават със стопанисването на държавното имущество, 
предоставено на органите на съдебната власт. По силата на чл. 106 от Кон-
ституцията Министерският съвет осъществява само управленската функция 
да организира стопанисването на това имущество, като се съобразява с чл. 8 
от Конституцията и с конституционния статус на съдебните органи. 

При упражняване на правомощието си да организира стопанисването 
на държавното имущество, необходимо за функционирането на съдебната 
власт, Министерският съвет, респективно министърът на правосъдието, 
следва да предоставя това имущество пряко на органите на съдебната власт, 
а не на органи, принадлежащи към някоя друга от властите, посочени в чл. 
8 от Конституцията. 

Да се организира стопанисването на държавното имущество, необхо-
димо за функционирането на съдебната власт, означава да се разпредели и 
повери на съдебната власт за стопанисване конкретен държавен имот в оп-
ределено населено място за задоволяване на нейните нужди. ... На кои от ор-
ганите на съдебната власт Министерският съвет следва да предоставя сто-
панисването на държавното имущество, е въпрос, свързан с автономността 
на съдебната власт, който следва да се реши вътре в нея. Достатъчно е само 
в акта на разпореждане на Министерския съвет да се посочи конкретният 
обект в конкретното населено място, предназначен за задоволяване на нуж-
дите на съдебната власт. 

Третото тълкувателно питане е дали понятието „независима“, употребе-
но за съдебната власт по чл. 117, ал. 2 от Конституцията, включва в себе си и 
независимост в стопанисването на предоставеното  ѝ   имущество. 

Конституционната разпоредба в първото си изречение прокламира не-
зависимост на съдебната власт като една от трите власти в държавата. Във 
второто изречение е посочено, че при осъществяване на своите функции 
съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиня-
ват само на закона. Така се гарантира независимостта на физическите лица, 
участващи в правораздаването, когато осъществяват своите функции. ...

Конституционният съд приема, че съществуването на двете изречения 
във втората алинея на чл. 117 от Конституцията е показател за конституци-
онно установяване на независимостта както на участващи в правораздаване-
то лица (наричани за краткост „магистрати“ в посочените решения), така и 
на цялата система, в която работят тези лица, т.е. на съдебната власт. На пър-
во място това следва от основополагащата конституционна разпоредба на 
чл. 8 от Конституцията, прогласила принципа на разделение на властите. ...

Член 117 от Конституцията не само прогласява независимостта на съ-
дебната власт, но в третата си алинея гарантира и финансовата самостоятел-
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ност на тази власт като основа на нейната независимост. В своето задължи-
телно тълкувателно Решение № 18 от 1993 г. по к.д. № 19/1993 г. (ДВ, бр. 1 
от 1994 г.) Конституционният съд изрично е посочил, че „нормата на чл. 117, 
ал. 3 има за принципно предназначение да отдели бюджета на съдебната 
власт от бюджетните компетентности на Министерския съвет по чл. 106, за 
да осигури нейната независимост“. 

Следователно независимостта на съдебната власт се осигурява и чрез 
материалната  ѝ   независимост от изпълнителната власт. 

Материалната независимост включва и независимост при стопанисва-
не на държавното имущество, предоставено на съдебната власт. Аргумент 
в подкрепа на това становище е тълкувателното Решение № 14 от 1995 г. 
по к.д. № 23/1995 г., според което Министерският съвет не може да се раз-
порежда с държавните имоти, в които се помещават звената на съдебната 
власт, като издава едностранни актове по целесъобразност, освен с тяхното 
изрично съгласие.

ІІ. По искането за установяване противоконституционността на § 49, 
т. 2 ЗИДЗСВ, с който е създадена нова алинея 2 на чл. 139б ЗСВ 

Съгласно създадената нова алинея 2 на чл. 139б ЗСВ „На съдиите, про-
курорите и следователите се осигуряват здравно обслужване и условия за 
отдих при условия и ред, определени от Министерския съвет“. 

Вносителите считат, че с тази разпоредба се създават условия за цен-
трализиране и изваждане извън системата на съдебната власт на съществу-
ващите бази за отдих на различни структури към съдебната власт, както и 
организирането на здравното обслужване в базите. ... 

Конституцията ... предвижда както в чл. 48, ал. 5, така и в чл. 52, ал. 1, 
че условията и редът за здравното обслужване и за отдиха се определят със 
закон. В случая това не е спазено. Оспорената законова разпоредба на ал. 
2 на чл. 139б ЗСВ не определя тези условия и ред, а препраща това да се 
направи от Министерския съвет. Така материята, за която Конституцията 
изисква уредба със закон, в случая е предоставена за уредба с подзаконов 
акт. Като несъобразена в това отношение с чл. 48, ал. 5 и чл. 52, ал. 1 от 
Конституцията оспорената разпоредба на ал. 2 на чл. 139б ЗСВ е противо-
конституционна.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 3 с 
особено мнение по буква „А“ от диспозитива.

Особено мнение на съдията Пенка Томчева 
Не споделям решаващия извод на мнозинството и съпътстващите го мо-

тиви в тълкувателната част по буква „А“. ... 
1. Разделението на властите по чл. 8 от Конституцията не следва да се 

разбира като абсолютно сепариране на всяка от трите власти. ...
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2. Независимостта на съдебната власт в лицето на нейните органи, об-
общено наричани магистрати, е съсредоточена в пределите на правоприла-
гането и правораздаването. 

Доколкото за реализирането дейността на съдебната власт освен закони 
(правилата, създадени от законодателната власт) са необходими и други, ус-
ловно назовани, „инструменти“, като сгради, обзавеждане, технически прис-
пособления, канцеларски материали – обобщено казано, комплекс от матери-
ални условия, в контекста на посоченото по-горе за разделението на властите 
считам, че обезпечаването на материалните условия е в прерогативите на 
изпълнителната власт, тя е конституционно задължена да обезпечи необхо-
димите за функционирането на съдебната власт материални условия. ... 

3. На кой орган от коя власт, респективно на кой конкретен субект, Ми-
нистерският съвет ще предостави стопанисването на отредената материална 
база, е въпрос от оперативен характер, който не е обвързан с конституцион-
ни изисквания. ... 

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров
...Формулировката на чл. 106 от Конституцията е възприета по практи-

чески съображения, за да се даде възможност на Министерския съвет да се 
разтовари от многообразната и сложна дейност, в която се изразява сто-
панисването. Това обаче не означава, че организацията на стопанисването 
трябва да се противопостави на самото стопанисване. В езиково отношение 
всяко стопанисване включва и елементи на организация. В живота двете 
неща поначало са неразривно свързани и няма рационална основа за разде-
лянето им в конституционната уредба. 

От гледна точка на Конституцията както всяко правомощие, така и това 
по чл. 106 има две страни – право и задължение. Правомощието по чл. 106 
от Конституцията не се изчерпва със задължението дадено имущество да 
бъде предоставено на съдебната власт. В това правомощие се включва и 
правото на изпълнителната власт в отделни случаи по целесъобразност да 
предприема преки действия по стопанисването, например „поддържането“ 
на сградния фонд. ... 

Особено мнение на съдията Румен Янков
Досега не е имало спор, че Министерският съвет определя от кого и 

по какъв ред ще се стопанисва това имущество, освен ако със закон не е 
предвидено друго. Конкретен казус от 1995 г. е наложил неоспореното от 
никого уточняване, че в случаите, при които в държавни сгради – публична 
собственост, са настанени съдебни институции, недопустимо е без изрично 
тяхно съгласие да се издават едностранни актове от администрацията по 
целесъобразност. В този смисъл е Решението по к.д. № 23/1995 г. 

В настоящото решение е направено отстъпление от принципната пози-
ция, че „организира стопанисването“ в крайна сметка е единно правомощие.
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РЕШЕНИЕ № 13 от 16 декември 2002 г. по к.д. № 17/2002 г.59

делото е образувано по искане на: Пленума на Върховния касацио-
нен съд.

Иска се: установяване противоконституционността на редица разпо-
редби от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 
(ЗИДЗСВ).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
1. Обявява за противоконституционни следните разпоредби от Закона 

за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 74 от 
2002 г.), а именно: 

– § 1, т. 2, с която се изменя чл. 20, ал. 3 ЗСВ; 
– § 3, т. 1, буква „а“, с която се изменя чл. 27, ал. 1, т. 3 ЗСВ, относно 

думите „съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните служи-
тели“; 

– § 3, т. 1, буква „б“, с която се допълва чл. 27, ал. 1, т. 6 ЗСВ; 
– § 3, т. 1, буква „г“ в частта, с която в чл. 27, ал. 1 ЗСВ се създава нова 

т. 10, относно думите „обобщен от министъра на правосъдието“; 
– § 3, т. 1, буква „г“, с която в чл. 27, ал. 1 ЗСВ се създава нова т. 14; 
– § 4, т. 1, с която се изменя чл. 28, ал. 1 ЗСВ; 
– § 6, в частта на чл. 30, ал. 1 ЗСВ, относно думите „съдия-изпълните-

лите, съдиите по вписванията и съдебните служители“ и думите „чрез ми-
нистъра на правосъдието, който в 7-дневен срок ги изпраща във Висшия 
съдебен съвет със становище“; 

– § 6, в частта на чл. 30, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗСВ относно думите „въз 
основа на предложение на общото събрание на съответния съд“; 

– § 6, в частта на чл. 30, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗСВ относно думите „по 
предложение на общите събрания на прокурорите от съответните прокура-
тури“; 

– § 6, в частта на чл. 30, ал. 1, т. 7, буква „б“ ЗСВ относно думите „по 
предложение на общото събрание на съответния съд“; 

– § 6, в частта на чл. 30, ал. 1, т. 9, буква „а“ ЗСВ относно думите „въз 
основа на предложение на общото събрание на районния съд“; 

– § 6, в частта на чл. 30, ал. 1, т. 10, буква „б“ ЗСВ относно думите „по 
предложение на общите събрания на следователите от окръжните следстве-
ни служби“; 

– § 6, в частта на чл. 30, ал. 2 ЗСВ; 
– § 6, в частта на чл. 30, ал. 3 ЗСВ; 
– § 6, в частта на чл. 30, ал. 4 ЗСВ; 
59 Обн., ДВ, бр. 118 от 20 декември 2002 г.
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– § 6, в частта на чл. 30, ал. 5 ЗСВ, относно думите „на общите събрания и“; 
– § 6, в частта на чл. 30, ал. 8 ЗСВ; 
– § 9, в частта на чл. 35а, ал. 1 ЗСВ; 
– § 9, в частта на чл. 35а, ал. 2 ЗСВ; 
– § 9, в частта на чл. 35б ЗСВ; 
– § 9, в частта на чл. 35г ЗСВ; 
– § 9, в частта на чл. 35д ЗСВ; 
– § 9, в частта на чл. 35е, ал. 2 ЗСВ, относно думите „към министъра на 

правосъдието“; 
– § 9, в частта на чл. 35е, ал. 6 ЗСВ, относно думите „министъра на пра-

восъдието, съгласувано с“; 
– § 9, в частта на чл. 35е, ал. 7 ЗСВ, относно думите „Министърът на 

правосъдието, съгласувано с“; 
– § 12, в частта на чл. 56а, ал. 1 ЗСВ, относно думите „съдия-изпълните-

ли и съдии по вписванията“; 
– § 12, в частта на чл. 56а, ал. 2, т. 1 ЗСВ; 
– § 13, с който се изменя и допълва чл. 59 ЗСВ; 
– § 14, т. 2, в частта на чл. 63, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗСВ, относно думите 

„на министъра на правосъдието“; 
– § 15, с който се изменя чл. 69, ал. 2 ЗСВ; 
– § 16, с който се изменя и допълва чл. 76 ЗСВ; 
– § 17, т. 2, в частта на чл. 79, ал. 1, т. 2, букви „а“ и „б“ ЗСВ, относно 

думите „на министъра на правосъдието“; 
– § 23, с който в чл. 100, ал. 1 ЗСВ се създава нова т. 6, относно думите 

„на министъра на правосъдието“; 
– § 27, с който се изменя чл. 114, ал. 6 ЗСВ, относно думите „на минис-

търа на правосъдието“; 
– § 35, с който се изменя чл. 125 ЗСВ; 
– § 36, с който се създава чл. 125а ЗСВ; 
– § 40, в частта на чл. 129, ал. 1 ЗСВ, относно думите „първоначално“; 
– § 43, с който се създава чл. 131а ЗСВ; 
– § 45, т. 1, с която се изменя чл. 134, ал. 3 ЗСВ, в частта относно думите 

„или от не по-малко от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет“; 
– § 45, т. 2, с която се създава, ал. 4 в чл. 134 ЗСВ; 
– § 54, с който се изменя чл. 143 ЗСВ; 
– § 55, с който се изменя чл. 144 ЗСВ; 
– § 69, с който се изменя чл. 163 ЗСВ, в частта относно думите „при 

условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието“; 
– § 85, с който се създава нова ал. 3 в чл. 190 ЗСВ. 

2. Отхвърля искането на Пленума на Върховния касационен съд в оста-
налата му част. 



130   РАЗДЕЛ І. ОСНОВНИ НАЧАЛА

Мотиви:
а) Въпроси
Дали с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

съдебната власт (ЗИДЗСВ) са нарушени съществено принципите на пра-
вовата държава и на разделение на властите – чл. 4, ал. 1 и чл. 8 от Консти-
туцията, както и принципът за независимост на съдебната власт – чл. 117, 
ал. 2 от Конституцията?

б) Аргументи
I. Относно увеличаване правомощията на изпълнителната власт 
С редица от атакуваните разпоредби на ЗИДЗСВ се разширяват право-

мощията на изпълнителната власт спрямо съдебната. С тях обаче правомо-
щията на изпълнителната власт по отношение на съдебната се увеличават 
прекомерно, с което са нарушени чл. 8, чл. 117, ал. 2, чл. 124 и чл. 125, ал. 1 от 
Конституцията. Особено недопустимо е от гледна точка на Конституцията: 

– Предложения на органите на съдебната власт, включително и на пред-
седателите на върховните съдилища и на главния прокурор, да се правят до 
ВСС задължително, единствено и само чрез министъра на правосъдието, 
който е представител на централната изпълнителна власт и важна полити-
ческа фигура. 

Това създава условия за вмешателство на администрацията в самостоя-
телната и независима кадрова политика на съдебната власт, осъществявана 
от нейните органи. Крайно неприемливо е от гледна точка на Конституция-
та дори и най-висшите магистрати да не могат да внасят свои предложения 
директно във ВСС, а това да става чрез опосредяване на изпълнителната 
власт. 

– Годишните доклади за дейността на съдилищата, прокуратурите и 
следствените служби да се внасят за разглеждане във ВСС чрез министъ-
ра на правосъдието, който да изготвя обобщен доклад за дейността им. Не 
може съдилищата, прокуратурите и следствените служби да бъдат лишени 
от възможността да внасят годишните си доклади директно във ВСС. 

– Министърът на правосъдието да съхранява кадровите дела на съдиите, 
прокурорите и следователите. Не може с оглед разделението на властите 
кадрови дела на персоналния състав на една власт да бъдат оформяни и съ-
хранявани от представител на друга власт. 

– Министърът на правосъдието да издава заповеди, с които да назначава 
и освобождава от длъжност абсолютно всички магистрати, в това число и 
върховните съдии и прокурорите от Главна прокуратура. Това го превръща 
в абсолютен кадрови център на съдебната власт. Конституционният прин-
цип за независимост и самостоятелност на съдебната власт се осъществява 
не само чрез неговото конституционно прокламиране, но и чрез съответни 
гаранции за ненамеса в работата  ѝ  , създадени по съответния законов ред – 
Решение № 8 от 1994 г. по к.д. № 9/1994 г.
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– Министърът на правосъдието да внася ежегодно в парламента доклад 
за дейността на независимата съдебна власт. Конституцията изключва въз-
можността независимата съдебна власт да се отчита пред законодателната. 
Още по-абсурдно е това да става чрез изпълнителната власт. Доколкото На-
родното събрание може да изслуша информация за дейността на съдебната 
власт, то докладът за това следва да бъде внесен единствено от представите-
ли на органите на съдебната власт.

– Инспекторатът на Министерството на правосъдието да проверява и 
дейността на Върховния касационен съд, Върховния административен съд 
и главния прокурор. Това е така, защото главният прокурор по Конститу-
ция осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дей-
ността на всички прокурори – чл. 126, ал. 2 от Конституцията, а върховните 
съдилища осъществяват надзор за точно и еднакво прилагане на законите 
от съдилищата – чл. 124 и чл. 125, ал. 1 от Конституцията. (Конституцион-
ният съд остава на становището си, изразено в Решение № 1 от 1999 г. по 
к.д. № 34/1998 г. по отношение на правомощията на инспектората, отнася-
щи се до останалите органи на съдебната власт.) 

– Националният институт на правосъдието, който осъществява обуче-
нието на младшите съдии и прокурори, както и повишаването на квалифи-
кацията на всички действащи съдии, прокурори и следователи, да е под еги-
дата на изпълнителната, а не на съдебната власт. Този институт е в помощ на 
професионалната подготовка на магистратите, поради което естественото 
му място с оглед на Конституцията е в съдебната власт. 

– Редът и условията за провеждане на теоретико-практическия изпит за 
правоспособност на юристи, част от които постъпват и в органите на съдеб-
ната власт, да се определят от министъра на правосъдието, а не от Народно-
то събрание – чл. 4, ал. 1, чл. 84, т. 1 и чл. 133 от Конституцията. 

– Министерският съвет да приема правилник за организацията на съ-
дебните експертизи и дейността на съдебните експерти. Организацията на 
експертизите и експертната дейност са в неразривна връзка с осъществяване 
на правосъдието, затова с оглед на чл. 133 от Конституцията дейността им 
следва да бъде уредена със закон. ... 

II. Относно кадровите правомощия на общите събрания
С редица от разпоредбите на ЗИДЗСВ се овластяват общите събрания 

на съдиите, прокурорите и следователите с важни функции по кадровото 
обезпечаване на съдебната система. Следва да се има предвид, че по воля-
та на Великото Народно събрание, отразена и в мотивите по приемане на 
Конституцията, осъществяването на кадровата политика в съдебната власт 
е възложена на конституционно установен нарочен орган – Висш съдебен 
съвет (чл. 129 от Конституцията). 

Общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите не са кон-
ституционно предвидени органи на съдебната власт. Същите могат да се 
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създават, доколкото това е необходимо за уеднаквяване на практиката по 
приложение на законите, повишаване квалификацията на магистратите и 
т.н. Те обаче не могат да се превръщат в кадровици на съдебната система, 
което може да има като цяло дестабилизиращ ефект върху дейността на съ-
дебната власт. ... Наред с това недопустимо е от гледна точка на Конститу-
цията Общото събрание на Районния съд да включва и съдия-изпълнители и 
съдии по вписванията, защото те не са магистрати. 

III. Относно имунитета и несменяемостта на магистратите
С § 3, т. 1, буква „б“ ЗИДЗСВ се допълва чл. 27, ал. 1, т. 6 ЗСВ, като се дава 

възможност и по искане на не по-малко от една пета от членовете на ВСС да 
може да се снема имунитетът на магистрати. В същия смисъл са и § 45, т. 1 
ЗИДЗСВ, с който се изменя чл. 134, ал. 3 ЗСВ, и § 45, т. 2 ЗИДЗСВ, с който 
се създава ал. 4 в чл. 134 ЗСВ. 

Конституционният съд приема, че въпросните разпоредби противоречат 
на чл. 127, т. 1 от Конституцията, според който само прокуратурата разпола-
га с обвинителни функции за привличане към отговорност на лицата, които 
са извършили престъпление. Посочената минимална квота от членове на 
ВСС няма конституционни правомощия по започване или по възбуждане 
на наказателно преследване, както и да събира, проверява и оценява данни 
съобразно с изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс.

С § 35 ЗИДЗСВ се изменя чл. 125 ЗСВ, а с § 36 ЗИДЗСВ се създава чл. 
125а ЗСВ, като се въвежда разграничаване на съществуващите длъжности в 
органите на съдебната власт на магистратски и на административни ръково-
дители. За последните се въвежда мандатност. ...

Конституцията не прави никакво деление на магистратите на „обикно-
вени“ и „ръководни“. Всички съдии, прокурори и следователи имат общ 
статут по отношение на несменяемостта, което осигурява стабилност на съ-
дебната система. Този конституционен принцип изключва въвеждането на 
мандатност на определена категория магистрати, която да породи смяната 
на съдии, прокурори и следователи от длъжността, която заемат (до това 
практически водят посочените по-горе разпоредби). Изключение Консти-
туцията допуска само по отношение на председателите на Върховния каса-
ционен и Върховния административен съд и на главния прокурор – чл. 129, 
ал. 2 от основния закон. ... Независимостта на съдебната власт се гарантира 
и с това, че магистратите са несменяеми. ...

Ето защо § 35 ЗИДЗСВ и § 36 ЗИДЗСВ трябва да бъдат обявени за про-
тивоконституционни.

С § 40 ЗИДЗСВ, с който се изменя чл. 129, ал. 1 ЗСВ, се предвижда 
първоначално назначените в органите на съдебната власт съдии, прокурори 
и следователи да стават несменяеми след навършване на три години стаж на 
съответната длъжност.
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Съгласно чл. 129, ал. 3 от Конституцията съдиите, прокурорите и сле-
дователите стават несменяеми след навършване на тригодишен стаж на 
длъжността, която заемат, независимо дали са първоначално назначени в 
системата на съдебната власт. Ето защо нормата на § 40 ЗИДЗСВ, с която се 
изменя чл. 129, ал. 1 ЗСВ, следва да бъде обявена за противоконституционна 
в частта относно думата „първоначално“.

С § 43 ЗИДЗСВ се създава нов чл. 131а ЗСВ, според който несменяем 
съдия, прокурор или следовател може да бъде понижен, ако „вече не при-
тежава необходимите качества за изпълнение на професионалните си за-
дължения“. Конституционният съд с Решение № 1 от 1999 г. по к.д. № 34/ 
1998 г. изрично е посочил, че дисциплинарните провинения, подобно на 
престъпленията и на административните нарушения, трябва да имат ясно 
и точно определени фактически състави. Иначе до дисциплинарна отговор-
ност на магистратите може да се стигне при всяка отмяна на решение по 
повод неговото обжалване заради неправилно прилагане на материалния 
закон или за допуснато при разглеждане на делото процесуално нарушение. 

Ето защо поради противоречие с чл. 4, ал. 1 от Конституцията, § 43 
ЗИДЗСВ следва да бъде обявен за противоконституционен.

IV. Относно ранговете в съдебната власт
С § 54 ЗИДЗСВ и § 55 ЗИДЗСВ се ... въвежда изцяло нова система на 

рангове в съдебната власт в зависимост от професионалния стаж като съдия, 
прокурор или следовател.

При въвеждане в действие на новата система на рангове се засягат при-
добити вече права на магистратите за тяхното повишаване на място в ранг 
на базата на доказана добра работа, с което се нарушава чл. 4, ал. 1 от Кон-
ституцията. Не се държи сметка за вече придобития статут по предишната 
законодателна уредба, което има за резултат отнемане със закон на вече при-
добити от магистратите законни права, а в крайна сметка и до фактическото 
им понижаване на място.

V. Относно дейността на Висшия съдебен съвет
С някои норми на ЗИДЗСВ се придават правомощия на ВСС, които не 

съответстват на Конституцията. Така: 
– с § 1, т. 2 ЗИДЗСВ, с който се изменя чл. 20, ал. 3 ЗСВ, се дава възмож-

ност на член на ВСС, чийто избор се оспорва, да участва в заседанията, но 
без право на глас; 

– с § 3, т. 1, буква „а“, с която се изменя чл. 27, ал. 1, т. 3 ЗСВ, се пред-
вижда ВСС да определя броя и на съдия-изпълнителите, съдиите по впис-
ванията и съдебните служители. В този смисъл е и § 6 ЗИДЗСВ в частта на 
чл. 30, ал. 1 ЗСВ; 

– § 3, т. 1, буква „г“ в частта, с която се създава нова т. 14 в чл. 27, ал. 1 
ЗСВ, предвижда ВСС да утвърждава правила за професионална етика, при-
ети от съответните съсловни организации на съдебните служители. 
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Според чл. 129, ал. 1 от Конституцията ВСС има кадрови правомощия 
само по отношение на съдиите, прокурорите и следователите, а не и спрямо 
съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните служители.

Неприемливо е с оглед принципите на правовата държава член на 
ВСС, чийто избор се оспорва, да участва в заседанията му и да формира 
кворума, а същевременно да няма право на глас. Така противоконституци-
онно се ограничават правомощията по вече възникнал и осъществяващ се 
мандат на ВСС.

VI. Относно други оспорени разпоредби на ЗИДЗСВ
Конституционният съд приема, че останалата част от атакуваните раз-

поредби не са противоконституционни, поради което по отношение на тях 
искането следва да бъде отхвърлено. 

Не съществуват конституционни пречки ВСС да утвърждава правила за 
професионална етика, приети от съответните съсловни организации на съ-
диите, прокурорите и следователите – § 3, т. 1, буква „г“ ЗИДЗСВ в частта, 
с която в чл. 27, ал. 1 ЗСВ се създава нова т. 13. Това е така, защото съдиите, 
прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, премест-
ват и освобождават от длъжност именно от ВСС – чл. 129, ал. 1 от Конститу-
цията. Правилата за професионална етика от своя страна са критерии при 
назначаването на съдиите, прокурорите и следователите, а нарушението им 
води до тяхната дисциплинарна отговорност – § 37, т. 2 ЗИДЗСВ, с която се 
създава нова ал. 2 в чл. 126 ЗСВ, и § 74 ЗИДЗСВ, с който се изменя чл. 168, 
ал. 1, т. 3 ЗСВ. 

Същото се отнася и до § 40 в частта на чл. 129, ал. 4 ЗСВ, с който се 
възлага на ВСС с наредба да определя реда за атестация на магистратите. 

Ето защо посочените по-горе разпоредби на ЗИДЗСВ не са противокон-
ституционни. 

Няма конституционни пречки в ЗСВ да фигурира глава „Министър на 
правосъдието“. Това е така, защото съгласно чл. 130, ал. 5 от Конституцията 
заседанията на ВСС се председателстват именно от министъра на правосъ-
дието. 

Не съществуват основания за обявяване противоконституционността на 
§ 6 ЗИДЗСВ в частта на чл. 30, ал. 6 ЗСВ. Правото на министъра на пра-
восъдието да прави предложения пред ВСС за назначаване, повишаване, 
понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на магистрати е 
призната от Конституционния съд с Решение № 1 от 1999 г. по к.д. № 34/ 
1998 г. Изложените в това решение съображения, че не са налице наруше-
ния на конституционния принцип за разделение на властите, са актуални и 
сега. Това се отнася и по отношение на признатата с въпросната разпоредба 
възможност на министъра на правосъдието да дава становища по предложе-
нията до ВСС. Затова не съществуват основания за промяна в практиката на 
Конституционния съд. 
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Не е в нарушение на Конституцията и възможността министърът на пра-
восъдието ежегодно да внася в Народното събрание доклад за състоянието, 
структурата и динамиката на престъпността, за причините и условията, които 
ги обуславят, както и за взетите мерки – § 3 ЗИДЗСВ в частта на чл. 35а, ал. 
3 ЗСВ. Следва да се има предвид, че министърът на правосъдието е член на 
правителството, което отговаря за вътрешната политика на страната – чл. 105, 
ал. 1 от Конституцията. Част от тази политика е и борбата с престъпността. 

Не са в нарушение на Конституцията и разпоредбите на Глава трета от 
ЗИДЗСВ, отнасящи се до: дейността на Националния институт на правосъ-
дието (извън посочените като противоконституционни в Глава първа от на-
стоящото решение); Единната информационна система за противодействие 
на престъпността; охраната на съдебните сгради и пр. 

Не съществува конституционна забрана ВСС да приема вътрешен пра-
вилник за дейността си и за своята администрация – § 3, т. 1, буква „г“ 
ЗИДЗСВ, с която в чл. 27, ал. 1 ЗСВ се създава нова точка 11. Това е така, 
защото самата организация на ВСС е уредена с Глава втора от ЗСВ, с което 
е спазено изискването на чл. 133 от Конституцията. 

Не е противоконституционен и § 8 ЗИДЗСВ, с който се изменя чл. 34, 
ал. 1 ЗСВ. Очевидно е, че заинтересуваните лица могат да обжалват реше-
ния на ВСС до Върховния административен съд само когато те имат харак-
тера на индивидуални административни актове, като се държи сметка и за 
тълкувателно Решение № 2 от 2002 г. по к.д. № 2/2002 г. 

Не съществува конституционна пречка за създаване по законодателен 
ред на длъжността съдебен помощник във Върховния касационен и Вър-
ховния административен съд. Става дума за правоспособни юристи, които 
да подпомагат съдиите в тяхната същинска правораздавателна дейност. Ето 
защо § 59 ЗИДЗСВ, с който се създава нов чл. 148а ЗСВ, не е противокон-
ституционен.

VII. Относно противоконституционността на целия закон 
Обявяването за противоконституционни на част от разпоредбите на 

ЗИДЗСВ не е от естество да води до противоконституционност на целия 
закон, поради което това искане следва да бъде отхвърлено. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 3 с 
особено мнение.

Особено мнение от съдиите Румен Янков, Тодор Тодоров и Пенка 
Томчева

Отношенията между съдебната и други власти трябва да бъдат оценява-
ни въз основа на няколко фактора: 

а) независимост при вземане на решение. В нормативен план при създа-
ването на длъжности според конституция или закон съответната власт може 
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да е независима от другите и въпреки това да не може да изпълнява своите 
функции самостоятелно, ако вземането на окончателното решение зависи 
от свързвани с другите власти условия в такава степен, че в действителност 
ограничително равновесие да не се получи; 

б) организационна независимост, в това число основно по кадрови въ-
проси; 

в) съответствие с принципа на разделението на властите – предназна-
чението на всяка една от тях е да функционира в определена сфера, при 
конституционното задължително взаимодействие в осъществяването на 
държавната власт – чл. 1, ал. 2 от Конституцията. Впрочем терминът „раз-
деление на властите“ сам по себе си създава съпротива, тъй като на такава 
основа едва ли би могла да функционира която и да е държавна система. От 
друга страна, всеизвестно е, че в определена област, ако се допусне който и 
да е орган от властите да действа безконтролно, той ще се превърне в източ-
ник на деспотизъм. Магистратурата не прави изключение. Тук опасността 
е засилена, тъй като по историческа традиция съдебната власт при прилага-
нето на законите по-малко зависи от другите власти и практически не под-
лежи на граждански контрол. В обществен и психологически план „властта 
на съдиите е търпима само поради възможността за обжалване“. При това 
положение голяма е опасността да се оформи изолирана власт, която под 
претенции за независимост се противопоставя на всяка промяна, търсене на 
отговорност и прозрачност; 

г) в методологически план трябва изрично да се отбележи, че неуре-
дените от Конституцията въпроси са предоставени на дискрецията на На-
родното събрание. Там, където Конституцията не въвежда изрични забрани, 
законодателят е свободен в рамките на общите конституционни принципи 
да урежда съответната материя по законодателен ред. Това с особена сила 
важи за т.нар. организационни закони, с които се уреждат организацията и 
функционирането на държавния апарат, включително в сферата на съдебна-
та власт (чл. 133 от Конституцията). 

Считаме, че преценката за конституционосъобразност следва да се пра-
ви от тези изходни позиции, които не са съобразени в решението. 

1. По § 1, т. 2, с който се изменя чл. 20, ал. 3 ЗСВ 
Тук законодателят е приложил правилото, че никой не може да бъде съд-

ник за себе си (nemo judex in sua causa). Нормата по същество представлява 
разумно и пропорционално ограничение на правото на глас, за да се изклю-
чи възможната заинтересованост. ... Ето защо оспорената разпоредба не е 
противоконституционна. 

2. По § 3, т. 1, буква „а“, с която се изменя чл. 27, ал. 1, т. 3 ЗСВ 
относно израза „съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдеб-
ните служители“ 
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Новосъздаденият текст държи сметка за спецификата на тези длъжности 
и тяхната неразривна връзка със съдебната власт. ... 

С разпоредбата се цели да бъде постигнат баланс между броя на маги-
стратите и лицата, които извършват дейност в пряка връзка с магистратска-
та, и нищо повече. ... 

3. По § 3, т. 1, буква „б“, с който се допълва чл. 27, ал. 1, т. 6 ЗСВ – 
една пета от членовете на ВСС да поискат снемането на имунитета и за 
временно отстраняване от длъжност на съдия, прокурор и следовател в 
определен от закона ред 

Обявяването на разпоредбата за противоконституционна в Решението се 
основава на чл. 127, т. 1 от Конституцията, според която само прокуратурата 
разполага с обвинителна функция. 

Имунитетът се установява в обществен интерес. Снемането му не е част 
от наказателното преследване, а условие, което го прави възможно. Той е 
предпоставка за наказателното производство и не е негово начало. Тъкмо 
затова той се снема от органи, които не са предвидени в наказателната про-
цедура – Народно събрание, КС, ВСС. Още по к.д. № 13 от 1992 г. е прието, 
че в Конституцията съществува разлика между имунитет и начало на нака-
зателно производство. ... 

4. Параграф 3, т. 1, буква „г“, с който е създадена т. 10 на чл. 27 ЗСВ, 
в частта относно израза „обобщен от министъра на правосъдието“ 

Обобщаването на съдебната практика от министъра на базата на докла-
дите на ръководителите на трите звена на съдебната власт е дейност пост-
фактум. Тази дейност не може да повлияе на дейността на правораздавател-
ните органи, т.е. на тяхната независимост. 

Конституцията изрично създава възможности за взаимен контрол и оси-
гуряване на баланс във функционирането на трите власти. 

Искането от съдебната власт да бъде обявен за противоконституционен 
закон, констатациите за налична опасност от извършено престъпление, от-
мяната на министерско постановление са примери в тази насока. И никой в 
тези случаи не твърди, че се засягат престижът и независимостта на законо-
дателната или изпълнителната власт. 

Престижът на една съдебна власт не може се гради на забраната другите 
власти и обществеността да бъдат информирани за дейността  ѝ  . 

5. Параграф 3, т. 1, буква „г“ в частта, в която се създава нова т. 14 
на чл. 27, ал. 1 ЗСВ 

Става дума, че ВСС трябва да утвърди правилата за професионална ети-
ка на съсловните организации на съдебните служители. 

Не е нужно да се обосновава характерът на правилата за професионална 
етика. Наличието и нуждата от тях са наложени от практиката. Тъкмо затова 
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се налага нравствените критерии да бъдат определени от отделни професи-
онални съсловия, чийто ограничен кръг членове изключва прилагането на 
нормативни актове с широк кръг адресати. 

В крайна сметка етичен кодекс е необходим, тъй като нравствените ка-
тегории непрекъснато се менят и затова не подлежат на законова регламен-
тация. Тази е причината, поради която изготвянето на етични кодекси по 
принцип е предоставено на съсловните организации. Доколкото ВСС като 
върховен административен орган на съдебната власт представлява всички 
нейни звена, логично и целесъобразно е с негов акт да се утвърждават етич-
ните кодекси. 

Конституцията не съдържа забрани за такава уредба. 

6. Параграф 4, т. 1, с която се изменя чл. 28 ЗСВ
Става дума за пленумите на върховните съдилища, главна прокурату-

ра и общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите чрез тайно 
гласуване да посочват административните си ръководители, което предло-
жение да бъде изпратено на ВСС.

След като кадровите правомощия на ръководителите на звената не са 
посочени в Конституцията, а със закона, на какво основание трябва да бъде 
отречено на магистратите правото чрез тайно гласуване да избират ръко-
водители, които да предложат на ВСС за избор, наред със запазеното са-
мостоятелното правомощие на ръководителите на звената, и министъра на 
правосъдието.

7. Параграф 6 в частта на чл. 30, ал. 1 ЗСВ „съдия-изпълнителите, 
съдиите по вписванията и съдебните служители“ и „чрез министъра на 
правосъдието“ 

Разпоредбата задължава министъра на правосъдието да изпълни пред-
писаното му действие в определен от закон срок. Това изключва възмож-
ността той да упражнява каквато и да е дискреция и да влияе върху незави-
симостта на ВСС. За това, дали е нарушен балансът между властите, трябва 
да се съди от съдържанието на целия закон. Така в чл. 26, ал. 7 ЗСВ е пред-
видена възможност за промени в дневния ред на заседанието от всеки член 
на ВСС независимо от оспореното правомощие на министъра.

8. Параграф 6 в частта на чл. 30, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗСВ относ-
но думите „въз основа предложение на общото събрание на съответния 
съд“; § 6 в частта на чл. 30, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗСВ относно думите „по 
предложение на общите събрания на прокурорите на съответните проку-
ратури“; § 6 в частта на чл. 30, ал. 1, т. 7, буква „б“ ЗСВ относно думите 
„по предложение на общото събрание на съответния съд“; § 6 в частта 
на чл. 30, ал. 1, т. 9, буква „а“ ЗСВ относно думите „по предложение на 
общото събрание на районния съд“; § 6 в частта на чл. 30, ал. 1, т. 10, 
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буква „б“ ЗСВ относно думите „по предложение на общото събрание на 
следователите от окръжните следствени служби“; § 6 в частта на чл. 30, 
ал. 2 ЗСВ относно участие на магистрати от звената на съдебната власт, 
чийто състав е под 5 души, да участват с право на глас от общите събрания 
от по-горните органи на съдебната власт; § 6 в частта на чл. 30, ал. 3 ЗСВ, 
определящ начина на вземане на решения от общите събрания на магистра-
тите; § 6 в частта на чл. 30, ал. 4 ЗСВ, задължаващ съответния ръководи-
тел да внесе предложението на общото събрание във ВСС чрез министъра 
на правосъдието; § 6 в частта на чл. 30, ал. 5 ЗСВ относно думите „на 
общото събрание и“ 

Проблематиката по изброените в т. 8 параграфи е обща и за нея ще важи 
казаното за допустимостта от конституционна гледна точка магистратите да 
правят предложения за избиране от ВСС на своите ръководители. 

9. Параграф 6 в частта на чл. 30, ал. 8 ЗСВ 
Разпоредбата гласи, че в изпълнение на кадровите решения на ВСС по 

чл. 27, ал. 1, т. 4 заповеди се издават от „председателстващия ВСС“. 
На първо място трябва да се отбележи, че под „председателстващия“ в 

случая трябва да се има предвид не само министърът на правосъдието, а и 
останалите трима ръководители от звената на съдебната власт. 

На второ място, че който председателства, е длъжен да издаде заповед. 
Той няма право на преценка и не може да подпише друг акт освен този на 
ВСС. Считаме за пресилено да се приеме, че след като е взето решение от 
ВСС за назначаване на висш магистрат, с подписването на заповед от този, 
който председателства заседанието, се нарушава принципът на разделение 
на властите. За пълнота трябва да се отбележи, че и при досега действащия 
режим, който с отмяна на нормата се запазва, заповеди се издават от минис-
търа на правосъдието по т. 1, буква „б“, т. 6 и 7 на чл. 30, ал. 4 в редакцията 
му от 1998 г. 

10. Параграф 9 в частта на чл. 35а, ал. 1 ЗСВ
Разпоредбата предвижда министърът на правосъдието на базата на пред-

ставени от звената годишни отчетни доклади да изготвя обобщен доклад за 
дейността на органите на съдебната власт и да го внася за разглеждане във 
ВСС. Тази разпоредба не е противоконституционна и съображенията за това 
са изложени в т. 4 от това особено мнение. 

11. Параграф 9 в частта на чл. 35б ЗСВ
Разпоредбата преди изменението на закона е била предмет на искане 

да бъде обявена за противоконституционна по к.д. № 34/1998 г., което е 
отхвърлено. 

Налага се да бъде възпроизведен решаващият абзац от мотивите: „Про-
верката на организацията по образуването и движението на съдебните, про-
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курорските, следствените дела от страна на министъра не може да се приеме 
като намеса на изпълнителната власт в работата на съдебната.“ 

Съпоставен със стария текст, чл. 35б показва, че наименованието „Ми-
нистерство на правосъдието“ е заменено с „министър на правосъдието“. В 
новата ал. 3 на чл. 35б е предвидено при съвместните проверки в тях да 
участват съдия, прокурор и следовател заедно с представители на инспекто-
рата. Без нови обстоятелства или аргументи Конституционният съд не тряб-
ва да отстъпва от цитираното решение. 

12. Параграф 9 в частта на чл. 35д ЗСВ 
Съдебните експерти не са магистрати. Заключенията им не са съдебни 

актове и не са задължителни за съдилищата и прокуратурите. 
От тази гледна точка разширителното тълкуване на чл. 133 от Консти-

туцията, според който организацията и дейността на съдилищата, проку-
рорските и следствените органи трябва да се регламентират със закон, е 
пресилено. 

13. Параграф 12 в частта на чл. 56а, ал. 1 ЗСВ относно думите „съдия-
изпълнители и съдии по вписванията“

Става дума, че Общото събрание на Районния съд се състои от всички 
съдии и съдиите по вписванията. 

Разпоредбата не е противоконституционна. 
Със съдебното изпълнение се постига крайната цел при упражняване 

правата на гражданите. Връзката между исковия и изпълнителния процес е 
очевидна. В инстанционен план действията на съдия-изпълнителите се кон-
тролират от районните съдии. В бюджетен план заплащането им се осигуря-
ва от бюджета на Районния съд. 

14. Параграф 12 в частта на чл. 56а, ал. 2, т. 1 ЗСВ
Разпоредбата касае Общото събрание на Районния съд, което се състои 

от всички съдии, съдия-изпълнителите и съдиите по вписванията. 
По изложените по-горе съображения този състав на Общото събрание 

на Районния съд не е противоконституционен. ... 

15. Параграф 13, с който се изменя и допълва чл. 59 ЗСВ
Става дума за: новата ал. 3, т. 1 – Общото събрание на Окръжния съд 

да определя лице, което предлага за председател, и ал. 4, която определя 
кворума на Общото събрание за вземане на това решение; § 14, т. 2 в частта 
на чл. 63, ал. 1, т. 3, буква „б“, задължаващ председателя на Окръжния съд 
да изпрати справка по образец, изготвен от ВСС, на министъра, който да я 
внесе във ВСС; § 15, с който се изменя чл. 62, ал. 2 ЗСВ, чието съдържание 
е в смисъл, че Общото събрание на Военния съд осъществява правомощи-
ята по чл. 59, ал. 3, т. 1, 3, 4, 5 и 6; § 16, с който се изменя и допълва чл. 76 
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ЗСВ. Става дума за дейността на Апелативния съд. Общото събрание да 
осъществява правомощията по чл. 59, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 6, от които т. 1 се 
отнася до решение на Общото събрание да предложи председател на съда; 
§ 17, т. 2 в частта на чл. 79, ал. 1, т. 2, букви „а“ и „б“ ЗСВ относно думите 
„на министъра на правосъдието“ и буква „б“ относно годишния доклад за 
дейността на съда и изпращането на справки и статистически данни на ми-
нистъра на правосъдието за разглеждане от страна на ВСС; § 23, с който с 
чл. 100, ал. 1 ЗСВ се създава нова т. 6, относно думите „министър на право-
съдието“. Тук става дума за доклада на ВАС, който се изпраща на министъ-
ра на правосъдието за включване в доклада по чл. 27, ал. 1, т. 10 (годишен 
доклад на съдилищата от министъра на правосъдието); § 27, с който се из-
меня чл. 114, ал. 6 ЗСВ, относно думите „министър на правосъдието“. Ста-
ва дума за задължението на главния прокурор да изпрати годишния доклад 
на министъра на правосъдието за включване в обобщения доклад по чл. 27, 
ал. 1, т. 10. Във всички посочени случаи законодателят е конституционно 
оправомощен да създава законова уредба на организацията на дейността на 
съдебната власт. 

16. Параграфи 35 и 36, с които се изменя чл. 125 и се създава чл. 125а 
ЗСВ 

Разграничаването на магистратските длъжности в съдебната власт от 
качеството на административен ръководител не е противоконституционно. 

Длъжностите в съдебната власт, изброени в Конституцията, са съдия, 
прокурор, следовател, председател на ВКС, председател на ВАС и главен 
прокурор. Длъжности като председател на районен, окръжен или апелати-
вен съд, районен, окръжен или апелативен прокурор, директор на НСС и 
директор на окръжна следствена служба, както и длъжностите на техните 
заместници не са посочени в Конституцията и са създадени със закона. Съ-
поставянето на ал. 2 и 3 на чл. 129 дава основание да се направи извод, че 
Конституцията провежда разграничаване между магистратска длъжност и 
длъжност на административен ръководител, макар и само за председателите 
на ВКС, ВАС и главния прокурор. Мандатът се отнася единствено до качест-
вото на административен ръководител, но не и до качеството на магистрат. 
Няма пречка според Конституцията в ЗСВ да бъде проведено разграничение 
на длъжността на магистрата от качеството на административен ръководи-
тел. Несменяемостта на магистрата по чл. 129, ал. 3 не включва и несменяе-
мост от заеманата от него ръководна длъжност. 

17. Параграф 40 в частта на чл. 129, ал. 1 ЗСВ относно думите „пър-
воначално“ 

Текстът не е противоконституционен, тъй като гарантира правата на ма-
гистратите, а не ги засяга. 



142   РАЗДЕЛ І. ОСНОВНИ НАЧАЛА

Статутът на несменяемост се придобива след изтичане на 3-годишен 
срок от назначаването на първата магистратска длъжност, независимо в кое 
звено на съдебната власт е извършено. При всички последващи назначения 
на магистрата той няма да се счита за първоначално назначен и няма да е 
необходим нов 3-годишен стаж за придобиване на статут на несменяемост. 
С включване на думата „първоначално“ се пояснява, че несменяемостта на 
магистрата не се губи при преминаването му на друга длъжност, например 
от съдия – като прокурор или следовател. 

18. Параграф 45, т. 1, с която се изменя чл. 134, ал. 3 ЗСВ в частта 
относно думите „не по-малко от 1/5 от членовете на ВСС“

По отношение на това изменение на закона, което не е противоконсти-
туционно, трябва да се има предвид казаното в т. 3 относно допълнението 
на чл. 27, ал. 1, т. 6 ЗСВ. 

19. Параграф 45, т. 2, с която се създава ал. 4 в чл. 134 ЗСВ 
Разпоредбата не е противоконституционна и за нея са относими мотиви-

те към т. 3 от становището досежно чл. 27, ал. 1, т. 6. 

20. Параграф 54, с който се изменя чл. 143 ЗСВ
Ранговете на магистратите не са уредени на конституционно ниво и въ-

прос на преценка е изменението на съществуващата уредба на ранговете, 
преименуването и премахването им. 

21. Параграф 74, с който се изменя чл. 168, ал. 1, т. 3 ЗСВ
Разпоредбата предвижда случаите, при които се носи отговорност от 

магистратите, ако нарушават правилата на професионална етика. След като 
не е отменена разпоредбата на чл. 27, ал. 1, т. 13, няма основание да се от-
меня и този текст. 

22. Параграф 85, с който се създава нова ал. 3 на чл. 190 ЗСВ
Лицата, които дават разрешение за отпуск на ръководителите по чл. 125а, 

уведомяват за това председателстващия ВСС. 
Конституционно правило, което се отнася до принципа за разделение на 

властите, не е нарушено. Нормата е от организационен характер. Уведомява-
нето не поражда никакви права или задължения за магистратите и не засяга 
независимостта на съдебната власт. 
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І.6. Общо, равно и пряко избирателно право

Чл. 10. Изборите, националните и местните референдуми се произ-
веждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гла-
суване.

РЕШЕНИЕ № 12 от 24 август 1999 г. по к.д. № 12/1999 г.60

делото е образувано по искане на: 53 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционността на § 21, 23, 24 и 

32, както и на § 34, т. 1 и § 45 от преходните и заключителните разпоредби от 
Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗИДЗМСМА) (ДВ, бр. 69 от 1999 г.), а също и на 
разпоредбите на § 1, 2, 3, 4, 19, ал. 4 и § 26 от Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за местните избори. Иска се и установяване на несъответ-
ствието на разпоредбите на § 34, т. 1 и § 45 от преходните и заключителните 
разпоредби на ЗИДЗМСМА с международен договор, по който България е 
страна – Европейската харта за местно самоуправление.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на 53 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на: 
– § 21, 23, 24 и 32 от Закона за изменение и допълнение на Закона за мест-

но самоуправление и местна администрация (ДВ, бр. 69 от 1999 г.), § 34, т. 1 
и § 45 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон; 

– § 1, 2, 3, 4, 19, ал. 4 и § 26 от Закона за изменение и допълнение на 
Закона за местни избори (ДВ, бр. 69 от 1999 г.), 

както и за установяване на несъответствие с международен договор, по 
който България е страна – Европейската харта за местно самоуправление, на 
разпоредбите на § 34, т. 1 и § 45 от преходните и заключителните разпоредби 
на ЗИДЗМСМА. 

Мотиви:
А) Относно конституционността
1. На Закона за изменение и допълнение на Закона за местното само-

управление и местната администрация 
1.1. § 21 ЗИДЗМСМА, с който се създава нов чл. 38а ЗМСМА и по § 23 

ЗИДЗМСМА, с който се създава нов чл. 39а ЗМСМА – вж. раздел VІІ
1.2. По § 24 ЗИДЗМСМА, с който се създава нов чл. 39б ЗМСМА 
60 Обн., ДВ, бр. 77 от 31 август 1999 г.  
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а) Въпроси
Дали чл. 39б ЗМСМА, предвиждащ за населените места, които нямат 

500 души жители (за да се обособят в отделно кметство), да се избира кмет-
ски наместник от Общинския съвет на общината, към която се числи съот-
ветното населено място, е в противоречие с принципите за равно третиране 
по чл. 6 от Конституцията, за равно и пряко избирателно право с тайно гла-
суване по чл. 10 от Конституцията и с правото гражданите да избират мест-
ни органи по чл. 42, ал. 1 от Конституцията, тъй като кметският наместник 
ще се „назначава от политическото мнозинство на Общинския съвет“?

б) Аргументи 
Както се посочи по-горе, конституционно допустимо е Общинският 

съвет да избира кмет на район в София, Пловдив и Варна (чиито жите-
ли са много повече от 500 души), поради което по аргумент за по-силно-
то основание, не е противоконституционен текстът общинският съвет да 
може да избира кметски наместник в населено място с население под 500 
жители, което не може да се обособи като кметство. Разликата се свежда 
до това, че в случая няма условие за създаване на най-малката предвиде-
на в Закона за административно-териториалното устройство на Република 
България (ЗАТУРБ) (ДВ, бр. 63 от 1995 г.) административно-териториална 
единица кметство и въпреки това Общинският съвет може да избира кмет-
ски наместник за това малко населено място. Такава фигура действащото 
законодателство преди изменението не познаваше и населените места под 
100 души нямаха кметски наместник. Следователно изменението на Закона 
за местното самоуправление и местната администрация в случая е в насока 
към доразвиване на местното самоуправление. 

Правото на жителите на „малкото населено място“ да участват в избори 
за местни органи, конституционно утвърдено в чл. 42, ал. 2 от Конститу-
цията, не е накърнено. Освен в изборите за Общински съвет на общината, 
към която се числи „малкото населено място“, неговите жители участват и в 
пряк избор за кмет на същата община. Следователно те избират своите ор-
гани на местно самоуправление и никой от тях не е лишен от равно и пряко 
избирателно право с тайно гласуване по чл. 10 от Конституцията за консти-
туционно утвърдените местни органи на управление, в каквато насока се 
правят оплаквания. 

1.3. По § 32 ЗИДЗМСМА, с който се създава нов чл. 46а ЗМСМА – вж. 
раздел VІІ

1.4. По § 34, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на 
ЗИДЗМСМА – вж. раздел VІІ

1.5. По § 45 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИД-
ЗМСМА – вж. раздел VІІ
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2. По Закона за изменение и допълнение на Закона за местните из-
бори 

2.1. По § 1 ЗИДЗМИ – вж. раздел VІІ
2.2. По § 19, ал. 4 ЗИДЗМИ, с който се създава нова ал. 4 към чл. 42 ЗМИ 
Разпоредбата предвижда след регистриране на кандидатите за кмето-

ве и общински съветници проверка по Закона за достъп до документите на 
бившата Държавна сигурност (ЗДДБДС) (ДВ, бр. 63 от 1997 г.). Ако сведе-
нията, изискани от общинската избирателна комисия, са положителни, тя 
уведомява партиите или коалициите, издигнали кандидатите. 

Подателите на искането считат, че разпоредбата е „правен инструмент за 
евентуален политически шантаж и злепоставяне на някои от кандидатите“. 

Ако може да се сумира това оплакване в нарушаване на принципа за 
равно третиране на кандидатите за кметове и общински съветници, Кон-
ституционният съд счита, че противоречие с чл. 6, ал. 1 от Конституцията 
не е налице. В случая няма ограничаване на права, основани на изброените 
в чл. 6, ал. 2 от Конституцията социални признаци. Разпоредбата на чл. 42, 
ал. 4 ЗМИ не лишава кандидатите от заемането на изборното място, за което 
участват в изборите, а има по-скоро морален характер. Партиите и коали-
циите, издигнали кандидата, сами преценяват дали при наличие на поло-
жителни данни по Закона за достъп до документите на бившата Държавна 
сигурност кандидатът ще остане в листата, или не. Що се отнася до Закона 
за достъп до документите на бившата Държавна сигурност, същият е прове-
рен изцяло за конституционосъобразност с Решение № 10 от 1997 г. по к.д. 
№ 14/1997 г. на Конституционния съд, поради което въпросите, свързани с 
неговата конституционосъобразност, не могат да бъдат пререшавани. 

2.3. По § 26 ЗИДЗМИ, с който се изменя чл. 73 ЗМИ 
Въвежда се интегрална, т.е. единна бюлетина за всички партии, коали-

ции и независими кандидати, регистрирани за участие в изборите за общин-
ски съветници. Оплакванията спрямо това изменение са за нарушение на 
чл. 10 от Конституцията относно равното избирателно право и на чл. 138 
от Конституцията поради липсата на имената на съветниците в бюлетината. 
Сочи се още, че фактически се въвежда образователен ценз за избирателите, 
тъй като слабограмотните хора биха се затруднили да попълнят бюлетината. 

Гласуването с интегрална (обща) бюлетина е повсеместна практика не 
само в съвременна Европа, но е и традиция в избирателния процес в Бълга-
рия до 1934 г. Равното избирателно право на всички участници е осигурено 
по-добре от преди, тъй като мястото на всяка партия, коалиция или неза-
висим кандидат е еднакво по обем, цвят и подредено според проведения в 
общинската избирателна комисия жребий. В деня на избора бюлетините ще 
се връчват поотделно на всеки избирател, подпечатани с печата на секци-
онната комисия, което възпрепятства чувството за страх от контрол спрямо 
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упражнения вот. Чрез общата бюлетина се избягва разликата в дължината 
на списъците на кандидатите при отделните партии, коалиции и независими 
кандидати, което също е гаранция за по-голямо равенство между състезава-
щите се. 

Обяснението, защо имената на кандидатите не се намират върху общия 
лист, а отделно в кабината за гласуване и пред секцията, е техническо – по-
ради липса на място в общата бюлетина. Трябва да се изтъкне, че след 1991 
г. българският избирател не е имал преференциален глас при избора на 
общински съветници, т.е. никога не е можел да подрежда листата, защото 
зачеркването на някое име от общо предложения списък не се е отчитало 
нито за смяна в поредността на кандидатите, нито при преброяването. Един-
ствено е оставало чувството за влияние на вота спрямо конкретните имена, 
което е било измамно. 

Б) Относно несъответствието с Европейската харта за местно са-
моуправление – вж. раздел VІІ

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 8 от 3 май 2001 г. по к.д. № 10/2001 г.61

делото е образувано по искане на: 61 народни представители от 
ХХХVІІІ Народно събрание.

Иска се: установяване на противоконституционността на чл. 7, ал. 2 и 
чл. 76 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) (ДВ, бр. 31 
от 13 април 2001 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционни следните разпоредби от Закона за 

избиране на народни представители (ДВ, бр. 37 от 13 април 2001 г.): чл. 7, 
ал. 2 относно думите „с изключение на разходите по производството на 
бюлетините за гласуване“, както и чл. 76, ал. 1, изр. 1, ал. 2, изр. 1 и ал. 3, 
4, 5, 6 и 7. 

Мотиви:
а) Въпроси
Дали посочените текстове въвеждат бариера за активното и пасивното 

избирателно право в зависимост от имущественото състояние на гражда-
ните?

б) Аргументи
Разпоредбата на чл. 10 от Конституцията гласи, че изборите се произ-

веждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласу-
61 Обн., ДВ, бр. 44 от 8 май 2001 г.
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ване. Формулировката показва, че за държавата съществува изрично задъл-
жение, а не право да произведе или не изборите по посочения начин. Само 
по себе си значението на думата избори съдържа изискване за плурализъм 
– множественост на участие на пасивните субекти на избирателното право. 

Наистина Конституцията не споменава, че изборите трябва да бъдат 
свободни и честни. Но едва ли има съмнение, че последните две изисквания 
са вътрешно присъщи качества на общите избори. Честно представителство 
е това, което приблизително най-адекватно представя обществените нагласи 
и политическите мнения в парламента. И това основно изискване не би мог-
ло да се осъществи, ако по един или друг начин отвъд утвърдените норми се 
ограничава пасивното или активното избирателно право. 

Според чл. 11, ал. 1 от Конституцията политическият живот в Републи-
ка България се основава върху принципа на политическия плурализъм. От 
друга страна, според чл. 11, ал. 3 от Конституцията партиите съдействат 
за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. От тази 
гледна точка пречка за изразяване волята на гражданите не може да бъде 
имущественото състояние на партиите. Не може да се говори за юридическо 
равенство на партийно участие в изборите чрез въвеждането на обща иконо-
мическа тежест, която едва ли би затруднила някои от тях и би лишила други 
от участие в изборния процес. 

Нарушен е и чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Например доколкото лип-
сват средства, независимият кандидат ще бъде лишен от възможността да 
участва в изборите. В този смисъл по същество е налице ограничение на 
равенството пред закона, основано на имущественото му състояние. Дейст-
вително, съществуват „безнадеждни“ политически кандидатури. Обяснимо 
е те да бъдат препятствани чрез въвеждане на определени вноски, които 
при изборен неуспех да не се възстановяват. Но тази практика не може да 
има нищо общо с конституционното задължение на държавата да произведе 
общи избори. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Неделчо беронов 
Оспорените разпоредби не противоречат на чл. 10 от Конституцията, 

според който изборите се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко 
избирателно право с тайно гласуване. Общото избирателно право, както е 
исторически формирано, осигурява участие в изборите на всички полити-
чески дееспособни лица съгласно чл. 42 от Конституцията. Гласът на всеки 
избирател е равностоен, упражнява се лично и тайно. Оспорените разпо-
редби не засягат нито един от елементите на активното избирателно право. 
Изискването разходите по производство на бюлетините да са за сметка на 
кандидатите за народни представители не обременява онези от тях, които 
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имат подкрепата и изразяват политическата воля на достатъчен брой изби-
ратели и поради това са в състояние да поемат отговорност при евентуал-
ното си участие в управлението на страната. Кандидатите, които не пред-
ставляват достатъчно значим брой избиратели и поради това не успеят да 
преминат процентовата бариера, няма да бъда парламентарно представени, 
а подадените за тях гласове подлежат на преразпределение и ще ползват 
други кандидати, за които не са били подадени. Избягването на тази възмож-
ност или поне ограничаването  ѝ   всъщност подкрепя активното избирателно 
право, а също и пасивното, защото в изборите ще участват кандидати, зад 
които стоят достатъчен брой избиратели със сериозни намерения и реални 
възможности. 

Така наречената процентова бариера поставя същите въпроси, които ав-
торите на искането сочат като нарушение на конституционните разпоредби, 
отнасящи се до избирателните права на гражданите и до политическия плу-
рализъм. Въпреки това процентовата бариера не е оспорена по настоящото 
дело, нито това е правено досега. 

Прокламираният с чл. 11 от Конституцията принцип на политически 
плурализъм не е нарушен с оспорените разпоредби. Те не са насочени към 
създаване на монопол върху политическата власт от една партия, чиято роля 
да бъде ръководна в държавата, както беше с чл. 1, ал. 2 от Конституцията на 
НРБ от 1971 г., в противовес на която е създаден чл. 11 от сега действащата 
Конституция. Оспорените разпоредби предпоставят участие в изборите на 
неколкократно повече политически партии в сравнение с тези, които ще ус-
пеят да получат парламентарно представителство. 

Оспорените разпоредби поставят всички кандидати за народни предста-
вители при еднакви условия, поради което чл. 6 от Конституцията не е нару-
шен. По принцип посочената конституционна разпоредба се отнася до граж-
даните, но не и до юридическите лица, каквито са политическите партии. 

Особено мнение на съдията Васил гоцев
Въпросът, кой следва да заплати разходите по производство на бюлети-

ните и това да не тежи на държавата, не се урежда нито в Преамбюла, нито 
в която и да било от разпоредбите на Конституцията. Член 42, ал. 2 от нея 
постановява, че организацията и редът за произвеждане на избори и рефе-
рендуми се определят със закон. Следователно Конституцията е делегирала 
на законодателя правото да определи как ще се организират изборите и реда 
за тяхното произвеждане. Всъщност финансовата тежест по същество не е 
част от самата организация. И както посочих, за нея няма конституционни 
разпоредби. Вярно е, че в досегашната практика при произвеждане на избо-
ри разходите по изготвяне на бюлетините са били поемани от държавата, но 
това е ставало така, защото съответните закони не са предвиждали друго. 

Създаването на демократична, правова и социална държава, каквото е 
прогласено в този преамбюл, не я задължава и да плаща разноските, които 
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прави всяка партия, за да участва в изборите. А заплащането на отпечатва-
нето на бюлетините е най-малкият разход, който партиите правят във връзка 
с тяхното участие. 

Няма разпоредба обаче в Конституцията, която задължава държавата 
да осигурява икономически условия за съществуване на толкова партии, 
колкото имат желание да участват в политическия живот. Дори в страни, 
където държавата финансира политическите партии за тяхното съществу-
ване или при участие в избори, това не се отнася до всички партии, които 
съществуват, а само до някои. Финансират се обикновено партии, които са 
парламентарно представени или които са имали поне минимален процент в 
предшестващи избори. В този смисъл са и директивите за финансирането на 
политическите партии, приети от Европейската комисия за демокрация чрез 
право във Венеция.

І.7. Политически плурализъм
Чл. 11. (4) Не могат да се образуват политически партии на етниче-

ска, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел 
насилствено завземане на държавната власт.

РЕШЕНИЕ № 1 от 29 февруари 2000 г. по к.д. № 3/1999 г.62

делото е образувано по искане на: 61 народни представители от 
ХХХVІІІ Народно събрание.

Иска се: установяване на противоконституционността на политиче-
ската партия „Обединена македонска организация – Илинден“ – партия за 
икономическо развитие и интеграция на населението („ОМО – Илинден“ – 
ПИРИН), със седалище в Благоевград.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 5 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционна политическата партия „Обединена 

македонска организация – Илинден“ – партия за икономическо развитие и 
интеграция на населението („ОМО – Илинден“ – ПИРИН), със седалище в 
Благоевград, регистрирана по ф.д. № 12802/98 на Софийския градски съд 
(ДВ, бр. 16 от 23 февруари 1999 г.). 

Мотиви:
I. За значението на дейността – вж. раздел ІІ
II. За ОМО „Илинден“ и „ОМО – Илинден“ – ПИРИН –  вж. раздел ІІ

62 Обн., ДВ, бр. 18 от 7 март 2000 г.
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III. По чл. 11, ал. 4 от Конституцията 
В Република България няма обособен македонски етнос. Поради това 

съдът не намира данни и основания да приеме, че със създаването на тази 
организация е нарушен чл. 11, ал. 4 от Конституцията и забраната в него 
да се образуват политически партии на етническа основа. От друга страна, 
тогава може да се твърди, че една партия е на етническа основа, когато ней-
ният устав не допуска в нея да членуват лица, спадащи към други етноси. 
Както се вижда от чл. 8 на устава, в „ОМО – Илинден“ – ПИРИН могат да 
членуват всички граждани на Република България. 

IV. По чл. 44, ал. 2 от Конституцията – вж. раздел ІІ
Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 3 с 

особено мнение.

Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев – вж. раздел ІІ
Особено мнение на съдията Стефанка Стоянова – вж. раздел ІІ
Особено мнение на съдията Маргарита Златарева – вж. раздел ІІ

І.8. Свобода на вероизповеданията

Чл. 13. (1) Вероизповеданията са свободни.
(2) Религиозните институции са отделени от държавата.
(3) Традиционната религия в Република България е източноправослав-

ното вероизповедание.
(4) Религиозните общности и институции, както и верските убежде-

ния не могат да се използват за политически цели.

РЕШЕНИЕ № 12 от 15 юли 2003 г. по к.д. № 3/2003 г.63

делото е образувано по искане на: 50 народни представители.
Иска се: да се обявят за противоконституционни разпоредби от Закона 

за вероизповеданията (ЗВ) (ДВ, бр. 120 от 2002 г.). Оспорено е и тяхно-
то съответствие с международни договори, по които България е страна, а 
именно с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основ-
ните свободи (Конвенцията) и с Международния пакт за гражданските и 
политическите права (МПГПП). Тези разпоредби са следните: чл. 7, ал. 4, 
чл. 10, ал. 1, изр. 3 и 4 и ал. 2, § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба, както 
и § 2, ал. 3 и § 3 и 4 от преходните и заключителните разпоредби.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и т. 4 от Конституцията.

63 Обн., ДВ, бр. 66 от 25 юли 2003 г.
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Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 50 народни представители от ХХХIХ Народно 

събрание за обявяване на противоконституционността и несъответствието 
с международни договори, по които България е страна, на следните разпо-
редби от Закона за вероизповеданията (ДВ, бр. 120 от 2002 г.): чл. 7, ал. 4, 
чл. 10, ал. 1, изр. 3 и 4 и ал. 2, § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба и § 2, 
ал. 3 и § 3 и 4 от преходните и заключителните разпоредби.

Мотиви:
а) Въпроси
Дали отделни членове на атакувания закон не противоречат на Консти-

туцията (специално чл. 13) и на международни договори, по които България 
е страна (специално МПГПП и ЕКЗПЧОС)?

б) Аргументи
По чл. 7, ал. 4 ЗВ 
Оспорената разпоредба гласи, че правата и свободите на лицата, члену-

ващи в религиозна общност, не могат да бъдат ограничавани от вътрешните 
правила, ритуали и обреди на тази общност или институция. В искането 
се твърди, че ... разпоредбата противоречи на чл. 6 и чл. 13, ал. 1 и 2 от 
Конституцията и е в несъответствие с чл. 9, т. 1 и 2 от Конвенцията и чл. 18 
МПГПП. ... 

Като защитава основните права и свободи на гражданите и не допус-
ка тяхното ограничаване, оспорената разпоредба не противоречи на чл. 13, 
ал. 1 и 2 от Конституцията. Пределите на свобода на вероизповеданията се 
определят от наличието на други ценности, които също са конституционно 
защитени. Такива ценности са основните права и свободи на гражданите. 
В тяхната неотменимост, прогласена с чл. 57, ал. 1 от Конституцията, и във 
възможността за ограничаване само на някои от тях, и то при предпостав-
ките, съдържащи се в чл. 57, ал. 3 от този закон, е конституционната опора 
на забраната по чл. 7, ал. 4 ЗВ и тя не накърнява принципите на свобода на 
вероизповеданията и отделеност на религиозните институции от държавата. 
Освен това същата забрана, насочена, както се отбеляза, към защитата на 
основните права и свободи, не накърнява и принципа на равенство на граж-
даните пред закона. 

По тези съображения чл. 7, ал. 4 ЗВ не е в несъответствие и с чл. 9 от 
Конвенцията и чл. 18 МПГПП. ...

По чл. 10, ал. 1, изр. 3 и 4 и ал. 2 ЗВ и § 2, ал. 3 от преходните и заклю-
чителните разпоредби на същия закон 

...Твърди се, че чрез тях се „поставя една религия в неравноправно, 
привилегировано положение спрямо всички останали религии“, допуска се 
намеса „пряко във вътрешното устройство на източноправославното веро-
изповедание на Българската православна църква“ от страна на държавата и 
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тя не „съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите 
от различните вероизповедания“. С оглед на това се поддържа противоречие 
с чл. 6, ал. 2, чл. 13, ал. 2 и чл. 37, ал. 1 от Конституцията, а също и несъот-
ветствие с чл. 9 от Конвенцията. ...

При произнасянето, дали разпоредбите са противоконституционни 
и дали са в несъответствие с международен договор, по който България е 
страна, искането не получи необходимите седем гласа, за да бъде уважено. 
Затова трябва да се отхвърли. Липсата на мнозинство за една от двете тези 
възпрепятства съда да изготви общи мотиви, поради което становищата на 
двете групи се излагат поотделно. 

Според съдиите Румен Янков, Тодор Тодоров, Живан Белчев, Пенка 
Томчева и Лазар Груев искането следва да се отхвърли по следните съобра-
жения: 

...Както по отношение на преценявания закон, така и по отношение на 
Конституцията е неприемливо отделянето на разпоредби от общия контекст 
и смисъл на уредбата и спекулативното въвеждане на хипотетични катего-
рии и ситуации, които не съществуват в правната действителност. 

...Водещият принцип в това отношение е принципът на търпимост, про-
гласен в Преамбюла и в чл. 13, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от Конституцията. Кон-
ституционният съд е имал възможност да отбележи абсолютния характер на 
правото на вероизповедание, включващо правото на свободен избор на ве-
роизповедание и „възможност за свободно упражняване на вероизповедани-
ята – чрез слово, печат и сдружаване“ (Решение № 5 от 11 юни 1992 г. по к.д. 
№ 11/1992 г., ДВ, бр. 49 от 1992 г.). В същото решение съдът посочва и вто-
рия важен конституционен принцип в материята: „Религиозните общности 
и институции са отделени от държавата. Недопустима е държавна намеса и 
държавно администриране на вътрешноорганизационния живот на религи-
озните общности и институции, както и тяхното обществено проявление...“ 

Отношенията между църквата и държавата се уреждат на конститу-
ционно равнище с разпоредбата на чл. 13 от Конституцията. Съществена 
характеристика на Българската конституция, важна в контекста на направе-
ното искане, е това, че тя във втората алинея на цитирания член изрично 
посочва източноправославното вероизповедание като „традиционна религия 
в Република България...“. В това отношение Българската конституция се при-
числява към редица европейски конституции, които признават наличието и 
ролята на преобладаваща религия в съответната държава. Такъв е примерът 
със скандинавските държави (Дания – чл. 4 от Конституцията, Норвегия – § 
2 от Конституцията, Швеция – § 4 от Акта за престолонаследие), Република 
Гърция (чл. 3), Република Кипър (чл. 1), Италия (чл. 8) и положението на 
англиканската църква в неписаната конституция на Великобритания. Всички 
посочени държави са с установени демократични системи и са страни по Ев-
ропейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. 
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Следователно констатирането на преобладаващо вероизповедание и от-
крояването му на конституционно равнище е напълно в духа на съвременна-
та европейска демократична конституционна традиция. ...

...Казаното важи за оспорените разпоредби на чл. 10, ал. 1, изр. 3 и 4 
ЗВ. Тези разпоредби всъщност повтарят текстове от Устава на Българска-
та православна църква. Безспорно възпроизведените текстове съдържат 
основните белези на Българската православна църква, с които тя се само-
идентифицира. В закона те отразяват общоизвестни исторически факти, не 
задължават никого за определено поведение и по същество са разширена 
редакция на чл. 13, ал. 3 от Конституцията. Едва ли Конституционният съд 
може да подложи на съмнение твърденията, че: а) Българската православна 
църква е изразител и представител на източното православие в България; б) 
Патриаршията е правоприемник на Българската екзархия и в) Българската 
православна църква е поместна църква („член на Едната Света, Съборна и 
Апостолска Църква“). 

Обстоятелството, че някои от употребените в текста понятия са с бого-
словско съдържание, няма правно значение за конституционосъобразността 
на разпоредбите. Църквата няма две наименования – едно, теологично, за 
вътрешна употреба, и второ, светско, за законова регламентация. Както наз-
ванието „православна“, така и именуването  ̀и   като „Едната Света, Съборна и 
Апостолска“ (чл. 1 от Устава на Българската православна църква) са част от 
нейното самоопределяне и не представляват „задължителна за всички оцен-
ка в сферата на религията по теологични въпроси“. 

В този смисъл е абсурдно да се твърди, че оспорените норми засягат 
свободата на вероизповедание и отделеността на църквата от държавата. ...

Въпросът за именуването на църквата, както и въпросът за определяне-
то на патриарха като софийски митрополит са въпроси от догматичен харак-
тер и тяхното решаване в каноничното право (така както са възпроизведени 
в чл. 10, ал. 1 ЗВ) е с многовековна давност. Така например първенството 
на митрополита на главния град е установено с апостолско правило 34 от 
Първия вселенски събор (325 г.) и потвърдено в няколко следващи събора. 
В българската история то е спазвано непоколебимо винаги при установява-
нето на независима патриаршия: през 927 г. – с въздигането на преславския 
митрополит в патриаршеско достойнство, през 1234 г. – с възстановяване-
то на Българската патриаршия и въздигането на търновския архиепископ 
в патриарх, и за трети път – с последното възстановяване на Българската 
патриаршия през 1953 г. ...

Очевидно основният въпрос пред съда в този случай не е традицион-
ността на оспорената уредба, а дали и доколко законовото  ѝ   възпроиз-
веждане е намеса във „вътрешноорганизационния живот“ на Българската 
православна църква или в нейното „обществено проявление“. При обсъж-
дането на този въпрос следва да се имат предвид две съображения. Първото 
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е от езиково и логическо естество. Намесата предполага действие против 
или независимо от волята на религиозната общност, съответно институ-
ция. В конкретния случай законовото възпроизвеждане на фундаментални 
за източното православие догмати и канонични правила не може да бъде 
квалифицирано като намеса, което личи и от становището на Българската 
православна църква. ...

...Както беше посочено по-горе, всяко от положенията в чл. 10, ал. 1, 
изр. 3 и 4 ЗВ е резултат от хилядолетно развитие и историческа традиция. 
Вероятността Българската православна църква да промени своите догма-
ти относно апостоличността, съборността, синодалната си форма на 
управление или правилото патриархът да е митрополит на главния град 
(столицата) е само теоретична, за да повлече противоконституционност на 
текста...Българската православна църква като една от поместните църкви не 
може едностранно да промени което и да е от изброените положения, без да 
промени същността си на православна църква. ...

При тази преценка съдът е длъжен да вземе предвид и останалите норми 
на закона, а не само оспорената норма, извадена от общия контекст на уред-
бата. Прочитът на закона показва, че ненамесата във вътрешната организа-
ция на религиозните институции е основен принцип на закона (чл. 4, ал. 2 
ЗВ) и че устройството и управлението на БПЦ се определят в нейния устав 
(чл. 10, ал. 2 ЗВ). ...

Твърдението, че с така създадената уредба се нарушава чл. 6 от Кон-
ституцията (принципът на равенство), е неоснователно. Конституционната 
норма урежда равенството на гражданите, но не изключва правото на зако-
нодателя да създава различен режим за различните категории юридически 
лица. ...

...Регистрацията е възможност, но не и задължение за религиозните 
общности. Правото на вероизповедание може да се упражнява чрез сдружа-
ване в нерегистрирани общности. Това личи ясно от изричните разпоредби 
на чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 1 и 3 и особено чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗВ. 

...Когато гражданите желаят създаденото от тях сдружение да се кон-
ституира като самостоятелен правен субект, който участва от свое име и за 
своя сметка в различни по своя характер правоотношения, те следва да го 
регистрират като юридическо лице. Чрез регистрацията религиозната общ-
ност се заявява като обособен правен субект в общото правно пространство. 
Отношенията на така създадения субект с държавата и трети лица са външни 
за религиозната общност отношения. ... Това признаване по никакъв начин 
не нарушава правото на лицата свободно да се сдружават: както на източно-
православните християни, така и на тези, които изповядват друга вяра. Раз-
личието съществува единствено по отношение на условието за придобиване 
на юридическа правосубектност, но то не засяга нито свободния избор на 
вероизповедание, нито правото то да бъде упражнявано в общност. 
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Следва да се подчертае, че съществуващото различие е обусловено от 
конституционно признатото положение на източното православие като тра-
диционна религия за България – чл. 13, ал. 3 от Конституцията. По културни 
и исторически причини конституирането на Българската църква като правен 
субект с международно признание (1870 г.) предхожда възстановяването на 
българската държава... Съществуват достатъчно аргументи в подкрепа на 
законодателния подход да се констатира един общоизвестен към датата на 
приемане на закона факт – Българската православна църква е юридическо 
лице. Обстоятелството, че тази констатация може да се разбира и в консти-
тутивен смисъл, не променя вече съществуващото фактическо и юридиче-
ско положение. 

Поради изложеното дотук е несериозно българският Конституционен 
съд да обсъжда аргумента за санкцията по чл. 8, ал. 1, т. 6 ЗВ – отмяна на 
регистрацията на юридическото лице. Лишаването на Българската право-
славна църква от юридическа правосубектност (при каквато и да е хипотеза) 
би било акт, по своята културна и историческа значимост за България равен, 
но с обратен знак, на султанския ферман от 1870 г.

Очевидно са налице различни основания за възприемането на различен 
законодателен подход към останалите вероизповедания. По отношение на 
тях общата конституционна основа за прилагането на регистрационен ре-
жим се съдържа в чл. 44, ал. 3 от Конституцията: „Законът определя орга-
низациите, които подлежат на регистрация, реда за тяхното прекратяване, 
както и взаимоотношенията им с държавата.“ 

Веднага следва да се отбележи, че основните действащи в България ве-
роизповедания „запазват статута си на юридически лица“. ... 

За останалите вероизповедания, които до този момент нямат регистра-
ция, остава общият режим по чл. 14–19 ЗВ. ... 

Според съдиите Димитър Гочев, Неделчо Беронов, Стефанка Стоянова, 
Маргарита Златарева, Васил Гоцев и Людмил Нейков искането е основател-
но и трябва да се уважи по следните съображения: 

Съгласно чл. 10, ал. 1, изр. 3 и 4 изразител и представител на източното 
православие е Българската православна църква, която под името Патриар-
шия е правоприемник на Българската екзархия, член е на „Едната Света, Съ-
борна и Апостолска църква“, ръководи се от Светия синод и се представлява 
от Българския патриарх, който е и Софийски митрополит. 

От разпоредбата следва, че съдържащата се в нея уредба обхваща наи-
менованието и верското убеждение на определено вероизповедание, него-
вия ръководен орган, лицето, което го представлява, функцията на патриар-
ха като управляващ Софийската епархия. Това противоречи на принципите 
за свобода на вероизповеданията и отделеност на религиозните институции 
от държавата – чл. 13, ал. 1 и 2 от Конституцията. Тези принципи характери-
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зират отношенията между държавата, от една страна, и вероизповеданията, 
от друга страна. Те прогласяват разделението на държавата от религията, 
изрично подчертават автономността на религиозните институции и гаран-
тират тяхната самостоятелност и независимост от държавата при решаване 
на въпросите по самоуправлението им, каквито са тези за наименованието 
и седалището на вероизповеданието, верското убеждение и богослужебната 
практика, устройството, ръководните органи, състава и начина на конститу-
ирането и представителството им. ...

В този смисъл е и практиката на Европейския съд по правата на човека, 
който неколкократно е посочвал, че при спор между религиозни общности и 
институции държавата не може да се намесва и решава, а трябва да осигури 
търпимост между спорещите, че ролята на държавата не е да отстрани при-
чината за напрежението, като премахне плурализма, а да обезпечи алтерна-
тивност между отделните спорещи групи. Такива например са Решението от 
26 октомври 2000 г. по делото „Хасан и Чауш срещу България“, Решението 
от 14 декември 1999 г. по делото „Сериф срещу Гърция“, Решението от 12 
декември 2001 г. по делото „Бесарабска митрополитска църква срещу Мол-
дова“. Функциите на държавата в такава ситуация са съвсем различни от 
извършеното с чл. 10, ал. 1 и 2 ЗВ. 

Друг извод не се налага от обстоятелството, че чл. 10, ал. 1, изр. 3 и 4 
ЗВ всъщност възпроизвежда текстове от Устава на Българската православна 
църква – чл. 1, чл. 5, чл. 14, чл. 114, т. 3 и чл. 241, според които Българ-
ската православна църква под име Патриаршия, което име е възстановено 
по установения църковен ред, се управлява от Светия синод, Българският 
патриарх е и Софийски митрополит и патриархът представлява Българска-
та православна църква. Уставът е акт на вероизповеданието. То може да го 
изменя, когато прецени това за необходимо, като приеме друго решение по 
всеки от въпросите, които могат да бъдат уредени с устава. Това се отнася и 
до въпросите по чл. 17 ЗВ, които задължително трябва да се съдържат в ус-
тава и част от които са тези за структурата и органите на вероизповеданието 
и за представляващите го лица. Извършването на такова изменение обаче 
се изключва при наличието на законова уредба на същите въпроси, която е 
идентична със съществуващата в устава...

От оспорената разпоредба следва също, че тя възпроизвежда засягащи 
християнската религия принципи в частта, с която сочи (изр. 3) Българската 
православна църква за „член на Едната Света, Съборна и Апостолска църк-
ва“. Единността, Светостта, Съборността, Апостоличността на Църквата 
са понятия на религиозното учение за християнството. Те имат теологичен 
смисъл, характеризират същността и устройството на Църквата на земята 
и всъщност, както се изтъква в становището на Православния център за 
църковно-държавни и междуцърковни отношения, разпоредбата в тази част 
„напълно отговаря на чл. 9 от Символа на вярата, където се съдържа учение-
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то за Христовата църква“. С включването на това учение в законовата разпо-
редба държавата изразява своя и задължителна за всички оценка в сферата 
на религията по теологични въпроси. Това съставлява намеса във верските 
убеждения и принципи на вероизповеданието ... и противоречи на чл. 13, ал. 
1 и 2 от Конституцията. 

Съгласно чл. 10, ал. 2 ЗВ Българската православна църква е юридическо 
лице и устройството и управлението  ѝ   се определят в нейния устав. В част-
та, с която обявява Българската православна църква за юридическо лице, 
разпоредбата противоречи на чл. 6 от Конституцията. 

Придобиването на статут на юридическо лице по силата на закона е 
предвидено единствено за Българската православна църква. Другите ре-
лигиозни общности могат да придобият такъв статут при условията и по 
реда на чл. 14–20 ЗВ – чрез регистрацията им като юридически лица от Со-
фийския градски съд по реда на Глава четиридесет и шеста на Гражданския 
процесуален кодекс. Известно отклонение от този ред е направено за веро-
изповеданията, които са регистрирани по чл. 6 от отменения Закон за изпо-
веданията. Те също подлежат на регистрация, но вписването им се извършва 
служебно в закрито заседание от съда. 

Различието в начина на придобиване на статут на юридическо лице (по 
силата на закона или чрез регистрация) обосновава нееднаквост в правния 
режим на вероизповеданията. ... Изтъкнатата нееднаквост в правния режим 
на вероизповеданията нарушава чл. 6 от Конституцията. ... Неравните прав-
ни условия и ред за създаване на религиозни институции обосновават не-
равнопоставеност на гражданите пред закона при упражняване на правото 
им по чл. 37, ал. 1 от Конституцията и тази неравнопоставеност произтича 
от основаното на религия привилегировано положение на Българската пра-
вославна църква. Ето защо е налице нарушение на принципа на равенство. 

На същия принцип противоречи и § 2, ал. 3, изр. 1 от преходните и за-
ключителните разпоредби в частта относно думите „с изключение на веро-
изповеданието по чл. 10“. В тази част посочената разпоредба е функционал-
но свързана с ал. 2 от чл. 10 ЗВ, която, като предвижда статут на юридическо 
лице ex lege на Българската православна църква, изключва прилагането на 
регистрационния режим спрямо нея. 

Посочените разпоредби са в несъответствие и с чл. 9 от Конвенцията. 
Както се изтъкна, тези разпоредби уреждат структурата, ръководните орга-
ни, представителството, доктрината на едно вероизповедание и засягат въ-
проси, които са от вътрешния ред на това вероизповедание. На второ място, 
същите разпоредби привилегироват едно вероизповедание – Българската 
православна църква, като му предоставят статут на юридическо лице и така 
изключват прилагането спрямо него на реда за регистрация по чл. 14–20 ЗВ 
и на някои от санкциите, предвидени за вероизповеданията – чл. 8 ЗВ. На 
трето място, чл. 10, ал. 1, изр. 3 ЗВ, като определя Българската православна 
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църква за изразител и представител на източното православие, не допуска 
създаването на друга източноправославна институция. Поради изложеното 
тези разпоредби не позволяват упражняването свободно и неограничено на 
правото на религия по чл. 9 от Конвенцията и по чл. 18 МПГПП. 

По § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба 
С искането е оспорена конституционността на посочената разпоредба и 

съответствието  ѝ   с Конвенцията. Твърди се, че даденото в нея определение 
на „религиозна институция“ противоречи на чл. 6, чл. 13 и чл. 37, ал. 2 от 
Конституцията, както и на чл. 9 от Конвенцията, защото то, от една страна, 
не е съобразено с Решение на Конституционния съд № 5 от 11 юни 1992 г. 
по к.д. № 11/1992 г. и, от друга страна, изключва от обхвата на обясненото 
понятие нерегистрираните и новосъздадените религиозни общности. ... 

При ограничението в приложното поле на допълнителната разпоредба е 
без значение дали съдържащото се в т. 3 обяснение се отклонява от консти-
туционното понятие „религиозна институция“ и наличието или отсъствието 
на такова отклонение не е необходимо да се преценява. Тъй като същото 
обяснение се отнася само до Закона за вероизповеданията, то не създава 
някакви неясноти или противоречивост в законовата уредба, от които да 
произтича нарушение на принципа на правовата държава и които да обо-
сновават неконституционност. 

Съгласно § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба религиозна институция 
е регистрираната по Закона за вероизповеданията религиозна общност, коя-
то има качеството на юридическо лице, свои органи и устав. От самото обяс-
нение на тези думи не може да се направи извод, че изясняването на смисъла 
им, като изключва нерегистрираните религиозни общности, нарушава чл. 6, 
чл. 13 и чл. 37, ал. 2 от Конституцията или чл. 9 от Конвенцията. ... 

По § 3 от преходните и заключителните разпоредби 
Съдържанието на посочената разпоредба е: „Лицата, които към влизане 

в сила на този закон са се отделили от регистрирана религиозна институ-
ция в нарушение на утвърдения по установения ред неин устав, не могат да 
използват идентично наименование и да ползват или да се разпореждат с 
нейно имущество.“ В искането се поддържа, че разпоредбата противоречи 
на чл. 6, чл. 13, ал. 1 и 2, чл. 37, ал. 1 и чл. 38 от Конституцията и е в несъ-
ответствие с чл. 9 от Конвенцията и чл. 18 МПГПП. Противоречието и не-
съответствието са обосновани със съображения за намеса на държавата във 
вътрешните дела на вероизповеданията и за ограничаване на правата поради 
религиозни убеждения. ... 

Конституционният съд намира искането за неоснователно досежно част 
от разпоредбата. 

Оспорената разпоредба съдържа две забрани по отношение на лицата, 
които към влизане на закона в сила са се отделили от религиозна институция 
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в нарушение на устава  ̀и  . Едната от тези забрани – за използване на идентич-
но наименование, не противоречи на Конституцията и не е в несъответствие 
с чл. 9 от Конвенцията и чл. 18 МПГПП. Наименованието е индивидуализи-
ращ белег на всеки правен субект. В случая освен за означаването на религи-
озната институция то служи и за нейното отграничаване от другите религи-
озни институции. ... Същевременно определянето му при спазването на тази 
забрана не накърнява верски убеждения и принципи или приобщаването на 
гражданите към тях. Затова не нарушава свободата на вероизповеданията 
и свободата на избора на вероизповедание по чл. 13, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от 
Конституцията и по чл. 9 от Конвенцията и чл. 18 МПГПП. 

Искането за обявяване на останалата част на разпоредбата за противо-
конституционна и за несъответстваща на международен договор, по който 
България е страна, не получи необходимите седем гласа, за да бъде уважено. 
Затова трябва да се отхвърли. Липсата на мнозинство за една от двете тези 
възпрепятства Съда да изготви общи мотиви, поради което становищата на 
двете групи се излагат поотделно. 

Според съдиите Румен Янков, Тодор Тодоров, Живан Белчев, Пенка 
Томчева и Лазар Груев искането трябва да се отхвърли по следните съобра-
жения: 

Искането е неоснователно за цялата разпоредба. ...Забраната за лица, 
които са се отделили от религиозната институция в нарушение на нейния 
устав, да ползват и/или да се разпореждат с нейно (на институцията) иму-
щество е конкретно проявление на конституционната защита на правото на 
собственост – чл. 17 от Конституцията. 

Основен принцип в правото, независимо дали е упоменат в Конститу-
цията, е положението, че титулярят на правото на собственост е този, който 
може да се разпорежда с едно имущество и на първо място да го ползва. 
... Разпореждането с чуждо имущество, както и ползването му без правно 
основание против волята на собственика, е не просто противозаконно; то 
противоречи на чл. 17, ал. 1 от Конституцията, който гарантира правото на 
собственост, а така също и на чл. 4, ал. 1 от Конституцията, прогласяващ 
правовата държава. ...

Забраната на § 3 ПЗРЗВ се отнася единствено до хипотезата, когато от-
делилите се лица заявяват свои претенции върху чуждо имущество, иму-
ществото на институцията... Ако една религиозна институция (юридическо 
лице) желае да предостави възможност на лице, отделило се (уставно или 
противоуставно) от нея, да ползва или да се разпорежда с нейно имущество, 
тя може да го стори чрез общите способи на гражданското право. В този 
случай отношенията между юридическото лице и отделилите се лица са от-
ношения с трети лица. Те нямат характера на вътрешни отношения. В този 
смисъл следва да се тълкува и прилага § 3 ПЗРЗВ. 
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Следва да се отбележи, че разпоредбата на § 3 ПЗРЗВ по своя характер 
няма отношение към вероизповеданията като такива, следователно аргу-
ментите от чл. 13 и чл. 37 от Конституцията са неотносими към случая. Тя 
урежда имуществени отношения, като ги подчинява на един общ принцип, 
важащ за всички правни субекти – забраната за разпореждане с чужда вещ. 
Абсурдно е твърдението, че с оспорваната норма се решава имуществен 
спор. Имуществените спорове са винаги между конкретни лица и за кон-
кретен предмет. Разпоредбата на § 3 е генерална по своя характер и урежда 
имуществени отношения по общ начин за всички вероизповедания. ...

Искането е неоснователно и по отношение на чл. 9, т. 1 и 2 от Европей-
ската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и чл. 18 
МПГПП. Тези разпоредби (чл. 10, ал. 1, изр. 3 и 4 и ал. 2 ЗВ, § 2, ал. 3 и § 3 
от преходните и заключителните разпоредби от същия закон), на които по 
своето съдържание съответстват разпоредбите на чл. 37, ал. 1 и 2 от Консти-
туцията, защитават свободата на съвестта и вероизповеданието. Както личи 
от направения дотук анализ, оспорените законови норми не засягат правото 
на свободен избор и упражняване на вероизповедание...

Според съдиите Димитър Гочев, Неделчо Беронов, Стефанка Стоянова, 
Маргарита Златарева, Васил Гоцев и Людмил Нейков искането е основател-
но в частта на § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
вероизповеданията относно думите „да ползват или да се разпореждат с 
нейно имущество“. ... Тази разпоредба противоречи на чл. 13, ал. 1 и 2 и 
чл. 37, ал. 1 от Конституцията. 

Стопанисването и разпореждането с имущество, принадлежащо на да-
дена религиозна институция, се осъществява от нея. Въпросите, свързани с 
имуществото  ѝ  , са част от нейните вътрешни дела. Самостоятелното и без 
намесата на държавата решаване на тези въпроси от самата институция про-
изтича от нейната автономност. 

Автономността на религиозните институции се нарушава от отбелязана-
та забрана. Това е така, защото освен до отделилите се от съответните инсти-
туции лица забраната всъщност се отнася и до тези институции. Последните 
при наличието  ѝ   са лишени от възможност да предоставят на такива лица 
ползването или разпореждането с част от имуществото, дори когато имат 
желание да го сторят. По този начин самоуправлението им е накърнено. ...

По същите съображения тази част от разпоредбата е и в несъответствие 
с чл. 9 от Конвенцията и чл. 18 МПГПП. Тя съдържа решението само на 
имуществен спор, който е съществувал при влизането на закона в сила и е 
възникнал между религиозна институция и отделили се от нея лица в нару-
шение на устава  ѝ  . Това решение, намиращо приложение при настъпило раз-
деление в религиозната общност, защитава интересите на една от спорещите 
помежду си общности. ...
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По § 4 от преходните и заключителните разпоредби 
В тази разпоредба е предвиден редът за установяване на правопри-

емственост между регистрирано вероизповедание и съществували рели-
гиозни, религиозно-просветни и социално-благотворителни юридически 
лица в периода до 1949 г. Така предвиденият ред включва издаване на 
удостоверение относно правоприемствеността от директора на Дирекция 
„Вероизповедания“ на Министерския съвет. Това според искането проти-
воречи на чл. 8 и чл. 13, ал. 2 от Конституцията. Твърди се, че чрез удосто-
верението се решават въпроси от компетентността на съда, поради което 
издаването му от посочения държавен орган накърнява основните начала 
за разделение на властите и за отделянето на религиозните институции от 
държавата...

Конституционният съд намира за неоснователно искането в тази част. 
Съдържанието на оспорения § 4 не се изчерпва с предвиденото в ал. 1 

издаване на удостоверение от директора на Дирекция „Вероизповедания“ 
на Министерския съвет. Същата разпоредба предвижда още представяне на 
удостоверението при предявяване пред Софийския градски съд на иск за 
установяване на правоприемственост (ал. 2), произнасяне на съда по предя-
вения иск с решение, което се вписва в публичния регистър на вероизпове-
данията със статут на юридически лица (ал. 3), обжалване на решението от 
други регистрирани вероизповедания по реда на Гражданския процесуален 
кодекс (ал. 4). 

От изложеното следва, че наличието или отсъствието на правоприем-
ственост между регистрирано вероизповедание и съществували в периода 
до 1949 г. религиозни, религиозно-просветни и социално-благотворителни 
юридически лица е въпрос, който се решава от съда. Създадената правна 
уредба конкретизира субектите, които могат да поискат установяването на 
правоприемственост, определя исковия процес като средство за решава-
нето на този въпрос и изрично предоставя решаването му на Софийския 
градски съд. По такъв начин, както изисква чл. 18, ал. 1 от Конституция-
та, правораздаването е възложено на съдилищата и не може да се приеме, 
че е допуснато нарушение на конституционния принцип за разделение на 
властите...

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.



162   РАЗДЕЛ І. ОСНОВНИ НАЧАЛА

І.9. Право на собственост

Чл. 17. (1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и 
защитава от закона.

(2) Собствеността е частна и публична.
(3) Частната собственост е неприкосновена.
(4) Режимът на обектите на държавната и общинската собственост 

се определя със закон.
(5) Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общин-

ски нужди може да става само въз основа на закон при условие, че тези 
нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и 
равностойно обезщетение.

РЕШЕНИЕ № 4 от 11 март 1998 г. по к.д. № 16/1997 г.64

делото е образувано по искане на: 52 народни представители.
Иска се: установяване противоконституционност на чл. 1, чл. 2, ал. 1, 2, 

3, 5 и 6, чл. 3, ал. 1, 2, 4, 5, чл. 4, ал. 3, т. 1, буква „в“, чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 6 от 
Закона за обезщетяване собственици на одържавени имоти (ДВ, бр. 107 от 
1997 г.), наричан накратко ЗОСОИ, както и на § 1, т. 1, буква „а“, т. 2 и 3, § 2 
и 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗОСОИ, чиято противо-
конституционност води до несъответствие на целия закон с Конституцията. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията. 

Конституционният съд реши: 
I. Обявява за противоконституционни следните разпоредби от Закона за 

обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ДВ, бр. 107 от 1997 г.): 
1. Член 3, ал. 4, изр. 2. 
2. Член 6, ал. 6, изр. 1 в частта, която предвижда обжалване пред съ-

ответния окръжен съд на решенията, включително мълчаливите откази на 
министрите. 

3. Параграф 1, т. 1, буква „а“ от преходните и заключителните разпоред-
би в частта, с която към чл. 2, ал. 1 от Закона за възстановяване собственост-
та върху одържавени недвижими имоти се добавя „по Закона за конфискува-
не на придобити чрез спекула и по незаконен начин имоти“ (обн., ДВ, бр. 78 
от 1946 г.; доп., бр. 191 от 1946 г.; изм., бр. 226 от 1946 г.; попр., бр. 235 от 
1946 г.), по чл. 56 от Наредба-закон за снабдяване и цените (обн., ДВ, бр. 213 
от 1945 г.; попр., бр. 228, 253, 260 и 269 от 1945 г.; изм., бр. 232 от 1946 г.; доп., 
бр. 199 от 1950 г.; изм., Изв., бр. 13 от 1951 г.), по чл. 17 от Закона за събиране 
данъците и други държавни вземания (обн., ДВ, бр. 304 от 1948 г.; доп., Изв., 

64 Обн., ДВ, бр. 30 от 17 март 1998 г.
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бр. 8 от 1951 г.) и по Наредбата за събиране на данъци и такси (обн., Изв., бр. 
13 от 1952 г.; изм., бр. 74 от 1960 г.), преименувана в Наредба за събиране на 
държавните вземания (обн., ДВ, бр. 59 от 1963 г.; изм., бр. 67 от 1963 г., бр. 
96 от 1964 г., бр. 73 от 1979 г.; изм. и доп., бр. 68 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. 
и бр. 62 от 1988 г.). 

4. Параграф 2 от преходните и заключителните разпоредби в частта от-
носно думите „по чл. 7 от Закона за възстановяване собствеността върху 
одържавени недвижими имоти“. 

II. Отхвърля искането в останалата част, включително и за противокон-
ституционността на целия закон. 

Мотиви: 
а) Въпроси
Има ли нарушение на конституционните принцип, прогласени в чл. 4, 

ал. 1, чл. 6, чл. 8, чл. 17, ал. 1 и чл. 19, ал. 3 от Конституцията?
б) Аргументи
1. За съответствието на ЗОСОИ по обхват със съществуващите рес-

титуционни закони – чл. 1 във връзка с чл. 2, ал. 1, чл. 3 (без ал. 3), чл. 4, ал. 3, 
т. 1, буква „в“, чл. 5, ал. 1 ЗОСОИ, § 1, т. 1, буква „а“, т. 2 от преходните 
и заключителните разпоредби на ЗОСОИ

Право на законодателна преценка е за кои закони, по които са отнемани 
имоти, ще се отнася реституцията. Достатъчно е да е спазен общият прин-
цип на възстановяването на собствеността – имуществата да са одържавя-
вани принудително и без заплащане на равностойно обезщетение. Право 
на законодателя е да създаде възможност за отмяна на отчуждаването и за 
имоти, намиращи се в София и останали необхванати от първата редакция 
на Закона за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имо-
ти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС. Обратното би поставило част от 
гражданите на държавата в неравното положение имотите им, отчуждени 
по указите и градоустройствените закони, посочени в § 3 от преходните и 
заключителните разпоредби на ЗОСОИ, да не могат да бъдат реституирани, 
за разлика от правата, признати на други граждани със сходни хипотези на 
отчуждаване. Подобно неравенство ще противоречи на чл. 6, ал. 2, изр. пър-
во на Конституцията. 

Предвид изложените съображения, Конституционният съд приема, че 
увеличаването на нормативните актове, спрямо които ще се прилага рести-
туцията, не поставя чл. 1 ЗОСОИ в несъответствие с конституционно утвър-
дения принцип за правовата държава. 

Сега с изменението на чл. 3, ал. 1 ЗВСОНИ и възпроизвеждане на разпо-
редбата при обезщетяването по ЗОСОИ различието спрямо субектите – ад-
ресати на реституцията, е премахнато и право на възстановяване на собстве-
ност, както и право на обезщетяване ще имат собствениците или техните 
правоприемници. Конституционният съд счита, че под „други правоприем-
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ници“ се имат предвид само тези правоприемници, а не и по правна сделка, 
каквото буквално звучене има текстът. 

2. За възстановяване собствеността върху имоти, отнети чрез съдеб-
ни актове – § 1, т. 1, буква „а“ от преходните и заключителните разпо-
редби на ЗОСОИ 

Основното правило, на което е подчинена провеждащата се реституция, 
е да се възстановява собствеността върху имоти, които държавата принуди-
телно е отнела от гражданите. 

Възстановяване собствеността върху имоти, присъдени в полза на дър-
жавата по чл. 4, ал. 2 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд..., е в съ-
гласие с правилото, че на реституция подлежат имоти, принудително отнети 
от държавата. И това е така, защото съдът, постановил присъдите по Наред-
бата-закон за съдене от Народен съд..., не е съдът, съществуващ и дейст-
ващ към онзи момент като част от правосъдната система на държавата. На-
родният съд е един извънреден съд с определени по време правомощия (от 
6.X.1944 г. до 31.III.1945 г.), включващ в състава си дори лица без юридиче-
ско образование, действащ за определения период успоредно със съществу-
ващите правосъдни органи на страната. Обвиненията по Наредбата-закон за 
съдене от Народен съд... са възбуждани и спрямо починали лица и спрямо 
тях са постановявани присъди. От гледна точка на сега действащата Кон-
ституция така издадените присъди не могат да се окачествят като съдебни 
актове. Предвид изложеното Конституционният съд счита, че реституцията 
на имоти, отнети с присъди, произнесени по Наредбата-закон за съдене от 
Народен съд..., не е в разрез с принципа за разделение на властите – чл. 8 от 
Конституцията, не накърнява независимостта на съдебната власт – чл. 117, 
ал. 2 от Конституцията, и с нищо не противоречи на изискването Република 
България да бъде правова държава – чл. 4, ал. 1 Конституцията. 

Отнемането в полза на държавата на имоти, чиято собственост се въз-
становява с § 1, т. 1, буква „а“ от преходните и заключителните разпоредби 
на ЗОСОИ, е извършвано посредством присъда на областния съд и това е 
било единственият предмет на съдебния акт. Ако се приеме, че следва да се 
възстанови собствеността върху така отнетото имущество, означава да се 
приеме, че Народното събрание може да отмени чрез закон акт, издаден от 
съдебната власт, респ. да се наруши принципът за разделение на властите – 
чл. 8 от Конституцията, и принципът за независимост на съдебната власт. В 
този смисъл разпоредбата на § 1, т. 1, буква „а“ от преходните и заключител-
ните разпоредби на ЗОСОИ се явява противоконституционна.

Конфискацията по чл. 56 от Наредбата-закон за снабдяване и цени е про-
ведена по реда на наказателното съдопроизводство от първоинстанционни-
те съдилища на държавата и съображенията, изложени в т. 2.Б от мотивите 
за противоконституционност на текста, регламентиращ реституирането на 
имотите, отнети по Закона за конфискуване на придобити чрез спекула имо-
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ти, са валидни и за този случай. Възстановяването собствеността върху имо-
ти, чието конфискуване по чл. 56 от Наредбата-закон за снабдяване и цени е 
станало чрез присъда, е нарушение на принципите за правовата държава и 
разделението на властите. 

По изложените съображения § 1, т. 1, буква „а“ от преходните и заклю-
чителните разпоредби на ЗОСОИ в частта, с която в обсега на реституцията 
е включен и Законът за снабдяване и цени, следва да се обяви за противо-
конституционен. 

3. За двойното обезщетяване – § 1, т. 1, буква „а“ от преходните и 
заключителните разпоредби на ЗОСОИ

Принцип на реституцията по ЗВСОНИ е да се връщат имоти само ако 
собствениците не са били реално обезщетени чрез заплащане на парична 
равностойност или с друг равностоен недвижим имот, без да се считат за 
обезщетение получените облигации – чл. 4, ал. 1 ЗВСОНИ. Това правило с 
пълна сила ще се приложи и по отношение на изменените с § 1, т. 1, буква 
„а“ от преходните и заключителните разпоредби на ЗОСОИ части на чл. 2, 
ал. 1 ЗВСОНИ. Лицата, на които са отнети вещи по изброените закони, ще 
получат възстановяване на собствеността си, респ. обезщетение за унищо-
жените вещи, само ако не са получили заместваща облага. Двойно обезще-
тяване не може да се получи. Затова цитираната част от § 1, т. 1, буква „а“ от 
преходните и заключителните разпоредби на ЗОСОИ с нищо не накърнява 
принципа за справедливост, издигнат в Преамбюла на Конституцията. 

4. За незачитането на изтеклата придобивна давност и за възстановява-
нето на преклузивните срокове – § 1, т. 3 и § 2 от преходните и заключител-
ните разпоредби на ЗОСОИ: 

4.А.1. Спрямо реституираните имоти по ЗОСОИ, когато възстановява-
нето е първично с оглед разширения обхват на закона, за придобивна дав-
ност от лица, владели имотите като свои в течение на давностния срок, не 
може да се говори. Затова в тази хипотеза не стои въпросът за накърняване 
права на други, трети за реституцията лица. 

4.А.2. Аналогично е обяснението в хипотезата, когато разпоредбата на 
§ 1, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗОСОИ се разпрос-
тира и спрямо имоти, собствеността върху които е възстановена по Закона 
за амнистия и връщане на отнети имущества. 

4.А.3. Друг е механизмът за възстановяване правата на собствениците 
на повечето от земеделските земи по ЗСПЗЗ, респ. друго е и обяснението за 
конституционосъобразността на разпоредбата на § 1, т. 3 от преходните и 
заключителните разпоредби на ЗОСОИ. 

В мнозинството от случаите обаче по ЗСПЗЗ се възстановяват права на 
собственици върху земеделски земи, за които собствеността никога не е из-
губвана, така че съществува в полза на собствениците си (вж. решения № 12 
от 1993, № 7 от 1995 г. и № 8 от 1995 г. на Конституционния съд). Следова-
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телно за разлика от собствеността в случаите на реституция, когато тя е изгу-
бена от собственика поради отчуждаване, конфискация или отнемане по друг 
начин от държавата и се придобива ex lege с влизане в сила на съответната 
реституционна норма, придобиване на собственост в тези случаи по ЗСПЗЗ 
няма, а има само възстановяване права на собственика. С оглед на тази раз-
лика защитата на собствеността, проведена от чл. 17, ал. 1 от Конституцията 
при земеделските земи, внесени в ТКЗС, следва да бъде с много по-голям 
интензитет от защитата на собствеността, възстановявана в другите случаи. 

Справедливостта изисква да се отдаде предпочитание на носителя на 
вещното право пред владелеца, затова правилото, постановяващо, че изте-
клата придобивна давност не се зачита за имотите, правата на собственост 
върху които се възстановяват със ЗСПЗЗ, е форма за провеждане на принци-
па за защита на частната собственост, а не обратно – за неговото нарушаване. 

4.Б.1. За срока по чл. 7 от Закона за възстановяване собствеността 
върху одържавени недвижими имоти

С иска по чл. 7 ЗВСОНИ се признава правото имот да се реституира от 
трето лице, придобило го в нарушение на нормативни актове, използвайки 
служебно или партийно положение или чрез злоупотреба с власт. Срокът 
по чл. 7 ЗВСОНИ брани правата на ответниците по иска – след изтичането 
му техните права са станали неатакуеми. Срокът по чл. 7 ЗВСОНИ създава 
правна сигурност и за последващите приобретатели на имота. Защото пос-
ледващото придобиване е въпрос на доверяване от страна на купувача или 
на дарения в закона и в правовия ред. 

Следователно с разпоредбата на § 2 от преходните и заключителни-
те разпоредби на ЗОСОИ в частта  ѝ   за възстановяване на едногодишния 
преклузивен срок по чл. 7 ЗВСОНИ се накърнява конституционно защитено-
то право на собственост – чл. 17, ал. 1 от Конституцията. Тя не е в съгласие с 
изискванията за правна сигурност и предвидимост на правния ред, залегнали 
в основните конституционни начала на чл. 4, ал. 1 от Конституцията. 

4.Б.2. За срока по чл. 4 от Закона за възстановяване собствеността 
върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС

Възстановяването на 6-месечния срок по чл. 4 от ЗВСВНОИ по ЗТСУ, 
ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС е необходимо, за да се приложи разпоредбата на 
§ 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗОСОИ, с която се дава 
възможност за първи път да се иска отмяна на отчуждаването, извършено по 
нормативни актове, необхванати от първоначалната редакция на чл. 1, ал. 1 
ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС, така че правоимащите по 
тази нова реституция не биха могли да упражнят правото си на отмяна на 
отчуждаването без възстановяване на 6-месечния срок. 

С възстановяването на срока по чл. 4 ЗВСНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, 
ЗДИ и ЗС, когато той ще се ползва от правоимащите по старата редакция на 
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чл. 1, ал. 1 ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС, не се накърняват 
права на трети лица. Отмяната на отчуждаването може да се иска само ако 
отчужденият имот е заварен в собственост на държавата. Нещо повече, 
чл. 7, ал. 2 ЗВСНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС изисква и от-
стъпеният като обезщетение имот да не бъде прехвърлен на трето лице, 
освен ако доброволно не се върне в имуществото на молителя. 

4.Б.3. За срока по чл. 8 от Закона за амнистия и връщане на отнети 
имущества

Условие за връщане на конфискувани имоти по обсъждания закон е те 
да се намират в собственост на държавата или на държавно или общинско 
дружество с участие на държавата минимум 51% – чл. 5, ал. 1 от Закона за 
амнистия и връщане на отнети имущества. При липса на това условие се 
дължи обезщетение. Следователно, ако след първоначалното изтичане на 
2-годишния срок по чл. 8 от Закона за амнистия и връщане на отнети имуще-
ства недвижимият имот е придобит от трето добросъвестно лице, връщане 
на имота не може да се постанови. 

Срокът по чл. 18, ал. 1 и 2 ЗППДОбП (във връзка с § 6, ал. 2) се отнася 
до правото за собствениците на недвижими имоти, одържавени по силата 
на нормативни актове за периода 1946–1962 г. и съществуващи реално, но 
включени в дълготрайните активи на държавни и общински предприятия, да 
получат част от дяловете или акциите на дружеството, в капитала на което 
са предприятията. Същото право е признато и на собствениците на земя, 
върху която са построени държавни и общински предприятия. А срокът 
по § 6, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗППДОбП 
се отнася до вещноправната претенция, която лицата, чиято собственост е 
възстановена по ЗВСОНИ, могат да заявят пред органа по чл. 3 ЗППДОбП. 

При гласуване конституционосъобразността на разпоредбата на § 2 
ЗОСОИ в частта, с която се възстановяват сроковете по цитирания закон, не 
се събира необходимото мнозинство. 

Според съдиите Асен Манов, Цанко Хаджистойчев, Станислав Дими-
тров, Неделчо Беронов, Иван Григоров и Маргарита Златарева разпоред-
бата на § 2 ЗОСОИ, възстановяваща сроковете по чл. 18, ал. 1 във връзка с 
§ 6, ал. 2 и § 6, ал. 1 ЗППДОбП, не противоречи на Конституцията поради 
следните съображения: 

Ако наличието на чужди права на собственост на физически или юриди-
чески лица в капитала на едноличното дружество не е попречило на държа-
вата или общината да продаде търговското дружество, участникът купувач в 
приватизацията също е имал възможност да узнае състава на имуществото, 
което купува. Затова заявяването на права върху част от дяловете или акции-
те на приватизираното вече предприятие (с оглед възстановените срокове за 
това) не накърнява с нищо собствеността на новия или новите собственици. 
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Собствеността за правоимащите от реституцията възниква ex lege, а не от 
момента, в който гражданинът упражни правото си да поиска включване в 
търговското дружество. 

Според съдиите Живко Сталев, Стефанка Стоянова, Тодор Тодоров и 
Александър Арабаджиев § 2 от преходните и заключителните разпоредби на 
ЗОСОИ е противоконституционен поради следните съображения: 

– сроковете целят да стабилизират приватизацията и нейните правни 
последици;

– сроковете по чл. 18, ал. 1 и § 6 ЗППДОбП са преклузивни, така че 
последицата от тяхното пропускане е погасяване на правата, обусловени от 
спазването им. 

Възстановяването на посочените преклузивни срокове, предписано от 
§ 2 ЗОСОИ, ще има за последица при тяхното използване възникване на 
погасени права: на право на собственост (§ 6) или на право на дялове в дру-
жество с ограничена отговорност или на акции в АД. 

Тези възстановени права неизбежно ще намалят правата на другите 
участници в приватизацията: било тяхното право на собственост върху съ-
ответните активи на приватизираното предприятие, било техните дялове в 
дружество с ограничена отговорност или акции в акционерно дружество, в 
които приватизираното държавно предприятие е преобразувано. Изтъкна-
тото принудително и безвъзмездно посягане върху правото на частна соб-
ственост на участниците в приватизацията противоречи на чл. 17, ал. 3 от 
Конституцията, прогласяващ неприкосновеността на частната собственост, 
както и на чл. 19, ал. 3 от Конституцията. 

5. За освобождаването от заплащане на данък по чл. 6, ал. 9 ЗОСОИ 
Справедливостта на разпоредбата, освобождаваща от данъци лицата, 

които не могат да използват реституирания си имот, прозира в условността 
на самата разпоредба – само ако имотът е в такъв вид, че не е в състояние 
да бъде използван. Необходимостта пък от това условие се обуславя от дъл-
гия период, в който имотът е стопанисван не от собственика след отнемане-
то му, и очевидно се връща в лошо състояние. Законодателят е балансирал 
между принципа на реституцията, че правото на собственост се придобива 
занапред, при който както бившите собственици, така и ползвателите нямат 
право на претенции за вреди, ползи и подобрения, и принципа за засилена 
защита на частната собственост. 

6.А. За правото на изкупуване на съсобствен дял по чл. 3, ал. 4 ЗОСОИ 
и за правото на покупка с предимство на държавни и общински жилища и 
парцели по чл. 5, ал. 2 ЗОСОИ

6.Б. За конституционосъобразността на чл. 3, ал. 4 ЗОСОИ
Правото на изкупуване от съсобственик по чл. 33, ал. 2 ЗС не цели лик-

видиране на съсобствеността, а предпазва съсобствениците от нежелани от 
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тях нови участници в имуществената общност. Това право ще се прилага 
и при съсобствеността, възникнала въз основа на Закона за обезщетяване 
собствениците на одържавени имоти, но не и за ликвидиране на съсобстве-
ността. 

Няма социално оправдание при ликвидиране на съсобствеността, създа-
дена при прилагане на реституционните норми на ЗОСОИ, реституираният 
собственик да има право да изкупи дяловете на останалите съсобственици. 
С чл. 3, ал. 4 ЗОСОИ е създадена една привилегия, основана на имуществе-
но състояние, изрично забранена от чл. 6, ал. 2 на Конституцията. Предпо-
читането на един вид съсобственици пред друг накърнява и равенството на 
гражданите, прогласено в чл. 6, ал. 1 от Конституцията. 

6.В. За конституционосъобразността на чл. 5, ал. 2 ЗОСОИ
Липсата обаче на 7 гласа за една от двете тези възпрепятства Консти-

туционния съд да се произнесе по конституционосъобразността на текста, 
което налага излагане становището на двете групи съдии поотделно. 

Според съдиите Асен Манов, Цанко Хаджистойчев, Станислав Дими-
тров, Неделчо Беронов, Иван Григоров и Маргарита Златарева разпоредбата 
на чл. 5, ал. 2 ЗОСОИ не противоречи на Конституцията поради следните 
съображения: 

Правото да се получат жилищни компенсаторни записи не е безуслов-
но. Условията, при които законодателят постановява издаване на жилищни 
компенсаторни записи, са свързани с предишното лишаване на собствени-
ците от възможността въз основа на свои отчуждени имоти да придобият 
със собствени усилия жилища. Очевидно правилото е създадено и с оглед 
съблюдаване на една справедливост по отношение на тези лица. Отдадено 
е предпочитание на собствениците не по принцип, а предвид на това, че 
държавната власт в един период от време е посегнала върху собствеността 
им за задоволяване жилищни интереси на други, различни от носителите на 
правото на собственост лица. 

Според съдиите Живко Сталев, Стефанка Стоянова, Тодор Тодоров и 
Александър Арабаджиев чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗОСОИ е противоконституционен 
поради следните съображения: 

Резултатът от тази уредба е една социално неоправдана привилегия на 
лицето, притежаващо жилищни компенсаторни записи. Чрез тази привиле-
гия другите граждани, които нямат жилища и могат да бъдат в положение 
на остра жилищна нужда, се оказват злепоставени, и то спрямо лица, които 
може да притежават жилище или жилища, достатъчни да задоволят техните 
нужди. Несъпроводеното с никакви ограничения относно липсата на жи-
лище, относно броя на жилищата и парцелите и относно прехвърляемостта 
на жилищните компенсаторни записи (вж. казаното по-горе) предимство за 
придобиване на жилища и парцели по чл. 5, ал. 2 ЗОСОИ се оказва една 
имуществена привилегия, противоречаща на чл. 6 от Конституцията. 
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7. Пораждат ли обратно действие правните последици на чл. 2, ал. 2, 
5 и 6 ЗОСОИ? 

7.А. В чл. 2, ал. 2 ЗОСОИ датата 25 февруари 1992 г. служи за определя-
не стойността на реално възстановената собственост при хипотезата, когато 
собственикът, върнал имота си по силата на ЗВСОНИ в първата му редакция, 
т.е. на 25 февруари 1992 г., иска да го замени с акции или идеални части от 
целия обект, към който принадлежи неговата реално обособена собственост. 

Нормата не създава правни последици с обратна сила, а само доразвива 
принципа, провеждан по време на прилагане на ЗВСОНИ, че собствеността 
на върнатите имоти се възстановява по силата на закона – от 25 февруари  
1992 г. ...

8.Б. Същият принцип е проведен и в разпоредбата на чл. 2, ал. 5 ЗОСОИ. 
Законодателят е приел, че всички строежи, извършени върху подлежаща на 
реституция земя, респ. направени други промени след 25 февруари 1992 
г., се приравняват към случаите на незаконен строеж, при което имотът се 
връща на собственика на земята, а на строителя се признават правата на 
недобросъвестен владелец. Задълженията на недобросъвестния владелец за 
добиви и обезщетения по чл. 73 ЗС възникват от момента, в който по закон 
собствеността е възстановена – от 25 февруари 1992 г. 

Когато правото на строеж не е придобито от формална гледна точка на 
законно основание, каквито са случаите след влизане в сила на възстанови-
лия собствеността върху земята ЗВСОНИ, законодателят е дал предпочи-
тание на собственика на земята пред правата на притежателя на правото на 
строеж. Да се даде обратно разрешение означава да се възстанови единстве-
но собствеността върху земята. 

8.В. Според чл. 2, ал. 6 ЗОСОИ собствениците на земя, която не може да 
бъде върната реално, се обезщетяват с паричната  ѝ   равностойност по пазар-
ни цени на имота към момента на влизане в сила на ЗОСОИ. 

Правилото не създава последици с обратна сила, както се твърди. Право-
то на обезщетяване възниква за първи път със ЗОСОИ и оценката на имота 
не би могла да се изчислява към един по-предишен момент. 

9. За реституирането на публична собственост – чл. 2, ал. 3 ЗОСОИ
В последната точка на искането се твърди, че с разпоредбата на чл. 2, 

ал. 3 ЗОСОИ публичната собственост, заварена от влизане в сила на Консти-
туцията – 13 юли 1991 г., се превръща в частна, тъй като за критерий при 
приложението на реституцията законодателят е използвал един по-късен 
момент – 25 февруари 1992 г. Твърди се, че са нарушени чл. 5, ал. 2, чл. 17, 
ал. 2 и чл. 18 от Конституцията. 

Оплакването е неоснователно. Ако една собственост е била публична 
към момента на влизане в сила на Конституцията, но загубва този си ха-
рактер към 25 февруари 1992 г., причината за това не е в разпоредбите на 
ЗОСОИ, а във волята на собственика на публичната собственост – държа-
вата или общините, които са се разпоредили със собствеността си. Доколко 
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това може да стане по отношение на публичната собственост, е въпрос, с 
който се навлиза в проблема за разграничаване на публичната от частната 
собственост и който проблем не стои пред мотивите, когато се обсъжда кон-
ституционосъобразността на ЗОСОИ. 

Реституцията преструктурира собствеността от държавна в собственост 
на други недържавни физически и юридически лица, но в рамките и обхвата 
на частната собственост. Реституцията не посяга на публичната държавна 
собственост, защитена от Конституцията, защото публичната собственост 
обслужва определени конституционно установени обществени интереси. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии, от които 4 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев
1. Въпросът за конституционосъобразността на разпоредбата на чл. 2, 

ал. 2 ЗОСОИ е разгледан единствено на плоскостта на приведеното в иска-
нето основание за противоконституционност, което се свързва с действието 
на разпоредбата, респ. с твърдения обратен ефект. Същевременно разпоред-
бата е пряко свързана с чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗОСОИ най-малкото в частта, която 
се отнася до признаване право на съсобственост. Пряката връзка между две-
те разпоредби в указания смисъл обуславя противоконституционност и на 
чл. 2, ал. 2 ЗОСОИ. 

2. С § 1, т. 1, буква „а“ от преходните и заключителните разпоредби на 
Закона към ал. 1 на чл. 2 ЗВСОНИ. 

Според съдията е недопустимо КС да санкционира решението на за-
конодателя да въздейства върху последиците от изпълнението на присъди, 
наложени от съдилищата, след като не е спорно, че под „присъждане в пол-
за на държавното съкровище целия имот на осъдения или част от него“ се 
разбира едно допълнително предвидено (в чл. 4, ал. 2 НЗНС) и налагано на-
казание. За да откаже приложението на конституционните принципи, които 
не позволяват на законодателя да въздейства върху последиците на съдебни 
актове, КС неправилно е приел, че съдилищата, постановили въпросните 
актове, не са съставлявали част от съдебната система на държавата. За да се 
илюстрира обратното, е достатъчно да се отбележи, че присъдите, издадени 
по силата на НЗНС, са били предмет – в частта на наложени други наказа-
ния – на Закон за амнистия от 1964 г. Фактът на създаването на въпросните 
съдилища от специален закон не ги лишава от това качество, нито превръща 
издадените от тях актове в такива с несъдебен характер. 

3. Съдията е на мнение, че § 2 от преходните и заключителните разпоред-
би на Закона в частта, в която се възстановяват преклузивните срокове по чл. 
4 ЗВСОНИ и по чл. 8 от Закона за амнистия и връщане на отнети имущества 
противоречи на принципа на правовата държава. Удължаването на такива 
срокове, включително чрез определянето на нов момент, от който се счита, 
че те започват да текат, е отрицание на посочения конституционен принцип. 
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Особено мнение на съдията Живко Сталев
Съдията смята, че чл. 2, ал.5 ЗОСОИ обхваща три различни хипотези и 

тяхното съответствие с Конституцията трябва да се провери поотделно за 
всяка една от тях, като се има предвид, че и при трите хипотези те са обусло-
вени от едно и също условие: строежите или други промени да са извърше-
ни без законно основание, т.е. в противоречие със законовите архитектурни 
и благоустройствени изисквания. 

а) Когато строежите са извършени върху одържавена или отчуждена 
земя, те са извършени от собственика на земята, какъвто държавата e стана-
ла въз основа на одържавяването или отчуждаването. Обявяването на дър-
жавата за недобросъвестен владелец от чл. 2, ал. 5 ЗОСОИ е една фикция, 
чрез която се цели спрямо държавата да бъде приложен неблагоприятният 
правен режим в полза на бившия собственик на земята, която не е могла да 
се върне реално, защото е застроена. Резултатът е принудително отчуждава-
не по силата на чл. 2, ал. 5 ЗОСОИ на държавен имот в полза на бившия соб-
ственик на земята без предварително и равностойно обезщетение, тъй като 
поради инфлацията настоящата цена на строежите ще бъде многократно по-
голяма от сумата, която обезщетяваният собственик ще плати на държавата 
за направените от нея разноски за строежите. Този резултат противоречи на 
чл. 17, ал. 3 и 5 на Конституцията. 

б) В хипотезата на незаконно отнета земя държавата спрямо нея е недо-
бросъвестен владелец. Такъв ще е тя и спрямо извършените от нея строежи 
върху незаконно завладяната земя. Ето защо режимът, въведен от чл. 2, ал. 5 
ЗОСОИ, не може да бъде обявен за противоконституционен в тази хипотеза. 

в) Когато последното изречение на чл. 2, ал. 5 ЗОСОИ третира държа-
вата като такъв владелец, то изпада в противоречие и с чл. 4, ал. 1 на Кон-
ституцията, прогласяващ Република България за правова държава, защото с 
обратна сила подлага държавата на непредвидим от нея и неблагоприятен за 
нея правен режим в противоречие с присъщите на правовата държава изис-
квания за правна сигурност и предвидимост. 

Особено мнение на съдията Стефанка Стоянова
Съдията счита за противоконституционен § 1, т.1, буква „а“ от преход-

ните и заключителните разпоредби на ЗОСОИ и в частта, с която към чл. 2, 
ал. 1 ЗВСОНИ се добавя: „...и конфискуваните по Наредбата-закон за съде-
не от Народен съд виновниците за въвличане България в Световната война 
срещу съюзените народи и за злоденията, свързани с нея (обн., ДВ, бр. 219 
от 1944 г.; изм., бр. 261 от 1944 г. и бр. 9 от 1945 г.)“ – НЗНС. 

Освен от Търновската конституция въпросът за конституционосъобраз-
ността на НЗНС не е пререшаван. От законодателния орган не е правено 
разграничение в правното положение на останалите осъдени и на осъдените 
по НЗНС при амнистирането им през 1964 г., когато по еднакъв начин спря-
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мо всички тях са уредени имуществените последици от наказанията глоба 
и конфискация – в чл. 8, предвиждащ за всички амнистирани, че не се връ-
щат завзетите конфискувани имущества и събраните глоби. Същевременно 
трябва да се има предвид, че пререшаването на отбелязания въпрос не е в 
правомощията на Конституционния съд. Няма основание в настоящото про-
изводство Народният съд да се определи като извънреден от Конституцион-
ния съд, което е равнозначно на определянето му за противоконституционен 
като „изключителен“, а за произнесените от този съд присъди да се приеме, 
че те „не отговарят на изискванията за надлежно правосъдие“, произтичащи 
от разпоредби на сега действащата Конституция, или не са влезли в сила 
актове на съдебната власт. 

1. Отчитането на изтъкнатите обстоятелства за последвалото одобрява-
не по чл. 47 и за неустановяването на противоречие с „всички показани ... 
условия“ по чл. 49 от Търновската конституция от компетентния за това ор-
ган е основание да се приеме, че мотивите за противоконституционност на 
§ 1, т. 1, буква „а“ от преходните и заключителните разпоредби на ЗОСОИ 
във връзка с обсъдените в т. 2Б и 2В на решението законови актове всъщност 
се отнасят и за НЗНС. Към тези мотиви е необходимо досежно НЗНС да се 
допълни и следното: в чл. 4 НЗНС е предвидена не конфискация, каквото 
понятие е използвано в ЗОСОИ, а присъждане в полза на държавното съ-
кровище на част или на цялото имущество на осъдените. Така предвиденото 
присъждане, което се различава от конфискацията по чл. 13, буква „б“, т. 2 
и чл. 37 от Наказателния закон, е допълнително наказание и дали е трябвало 
да бъде наложено заедно със задължителните санкции е преценявал във все-
ки отделен случай съответният съдебен състав. Налагането на посоченото 
наказание е свързано с определени имуществени последици. Отстраняване-
то на тези последици по законодателен ред, което по принцип е възможно, в 
случая е извършено в нарушение на чл. 119, ал. 1 от Конституцията. Това е 
така, защото с § 1, т. 1, буква „а“ от преходните и заключителните разпоред-
би на ЗОСОИ, без да се засяга фактът на осъждането, пряко се възстановява 
собствеността върху присъденото в полза на държавното съкровище иму-
щество. Този способ води до намеса в съдебната дейност по индивидуализи-
ране на санкцията, тъй като чрез използването му законодателят пререшава 
решения от съдилищата въпрос за вида и размера на наказанието, което е 
следвало да се наложи и е наложено за извършеното престъпление. А това 
противоречи на конституционното изискване за осъществяване на правораз-
даването от съда. 

2. Законът за амнистия от 1964 г. не е отменен и продължава да действа. 
Въпреки наличието му и без да е отменен или изменен в тази част, е приет 
друг закон – ЗОСОИ, с разпоредбите на който се възстановява собствеността 
върху имотите, конфискувани по НЗНС. По такъв начин и чрез приемането 
на тези разпоредби, за които трудно би могло да се поддържа, че мълчаливо 



174   РАЗДЕЛ І. ОСНОВНИ НАЧАЛА

отменят частично чл. 8 ЗА от 1964 г., се създава противоречие в законода-
телството. Това не съответства на прогласения в чл. 4, ал. 1 конституционен 
принцип за правова държава. 

3. Постановеният от Конституционния съд акт след влизането му в сила 
е задължителен съгласно чл. 14, ал. 6 ЗКС за всички държавни органи, юри-
дически лица и граждани. Тъй като в сила влиза не само диспозитивът на 
решението, а и мотивите, които съдържат необходимите съображения за 
обосноваването му, следва да се приеме в случая за задължителен спрямо 
всички държавни органи, юридически лица и граждани и направеният в об-
стоятелствената част извод, че „Народният съд е един извънреден съд“, про-
изнесените от същия съд „присъди не могат да се окачествят като съдебни 
актове“ и „те не отговарят на изискванията за надлежно правосъдие“. 

При неговата задължителност така направеният извод поставя под съм-
нение съществуването на процесуална възможност за проверка на тези при-
съди по реда на надзора, каквато проверка според данните по тълкувателно 
решение № 1-95-ОСНК се извършва от Върховния касационен съд. 

II. Съдията счита за противоконституционен § 2 от преходните и заклю-
чителните разпоредби на ЗОСОИ не само в частта за чл. 7 ЗВСОНИ, но и 
в частта по чл. 4 ЗВСНОИ във връзка с отчуждените имоти по Закона за 
териториално и селищно устройство, Закона за планово изграждане на на-
селените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за 
държавните имоти и Закона за собствеността. 

Преклузивният срок погасява самото субективно право. С оглед на тази 
и други негови особености, отличаващи го от давностния срок, в решението 
се приема – т. 4Б1, че възстановяването му „накърнява конституционно за-
щитеното право на собственост“ и „не е в съгласие с изискванията за правна 
сигурност и предвидимост на правния ред“. Така застъпеното разбиране е 
ограничено единствено до срока по чл. 7 ЗВСОНИ и не се отнася до възста-
новяването на посочения срок по чл. 4 ЗВСНОИ. 

Упражнявайки правомощията си по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституци-
ята, съдът вече се е произнесъл с Решение № 19 от 21 декември 1993 г. по 
к.д. № 11/1993 г., че „собствеността на държавата и общините е публична 
и частна“, „при упражняването на частната собственост всички правни су-
бекти са равнопоставени“ и изискванията по чл. 19, ал. 2 за създаване и 
гарантиране на еднакви правни условия за стопанска дейност „се отнасят не 
само до гражданите и юридическите лица, но и за държавата и общините“. 
Цитираното становище, за чието изоставяне няма основание, съответства на 
конституционния принцип за равнопоставеност на държавата като правен 
субект с другите правни субекти. А този принцип изключва възможността 
в зависимост от субекта да се преценява дали се засяга или не се засяга пра-
вото на собственост при възстановяване на преклузивния срок. Освен това 
същият принцип, като налага еднаква законова защита на всички правни су-
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бекти, не позволява да се приеме, че чрез възстановяване на срока по чл. 4 
ЗВСОНИ не се накърняват правата на трети лица. И ако такова възстановя-
ване по Закона за амнистия и връщане на отнети имущества може да бъде 
оправдано с приоритетна защита на други права, то в хипотезата на чл. 4 
ЗВСНОИ противоречи на онези конституционни разпоредби, които са обсъ-
дени във връзка със срока по чл. 7 ЗВСОНИ. 

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров
По чл. 2, ал. 2 ЗОСОИ 
Оспорената разпоредба е функционално свързана с разпоредбата на 

чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗОСОИ в частта за съсобствеността, откъдето произтича и 
нейната противоконституционност. 

По § 1, т. 1, буква „а“ от преходните и заключителните разпоредби 
на ЗОСОИ 

Конституционният съд не е компетентен да се произнася по характера 
на Наредбата-закон, нито за учредения с нея съд. Изрично в определение от 
14 юли 1994 г. по к.д. № 7/1994 г. Съдът е приел, че не е компетентен да се 
произнася по закони, които са престанали да действат преди влизане в сила 
на Конституцията от 1991 г. 

Конституционният съд не е компетентен да преценява съответствието на 
процесната Наредба-закон с Търновската конституция. Последната съдържа 
изричната разпоредба на чл. 49, според който „Само Народното събрание 
има право да решава опазени ли са всичките, показани в тая Конституция, 
условия при издаването на някой закон“. Наредбата-закон е одобрена от то-
гавашното Народно събрание с решение от 27 декември 1945 г. Ето защо 
Конституционният съд не е компетентен да се произнася изрично или им-
плицитно дали постановените от учредения с Наредбата-закон съд присъди 
имат характер на редовни съдебни актове по смисъла на тогава действащото 
законодателство. 

Като възстановява имуществото на осъдените лица със закон, законодате-
лят не просто премахва последиците от наложеното наказание, а изменя вече 
постановената присъда и по този начин се намесва в работата на съдебната 
власт. Последната е единствено компетентна по реда на надзора да отмени 
наложеното наказание, след като прецени всички обстоятелства по делото. 

По § 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗОСОИ 
Възстановяването на преклузивните срокове по посочените в оспорената 

разпоредба закони засяга придобити права (вкл. правото на собственост) на 
лицата, в чиято полза е изтичането на срока. Аргументите за чл. 7 ЗВСОНИ, 
за който искането е уважено, важат и за ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ и ЗС, както и 
за ЗППДОП. Оспорената разпоредба противоречи на принципите на право-
вата държава – чл. 4, ал. 1 от Конституцията, и на принципа на закрила на 
правото на собственост – чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията. 



176   РАЗДЕЛ І. ОСНОВНИ НАЧАЛА

РЕШЕНИЕ № 12 от 4 юни 1998 г. по к.д. № 13/1998 г.65 
делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване на противоконституционността на Закона за 

обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе 
Фердинанд и Борис и на техните наследници (ЗОДС) – ДВ, бр. 305 от 31де-
кември 1947 г.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционен Закона за обявяване държавна соб-

ственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на 
техните наследници – ДВ, бр. 305 от 31декември 1947 г. 

Мотиви: 
а) Въпроси
Нарушават ли се чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 11, ал. 1, чл. 17, ал. 1, 3 и 5 

от Конституцията?
б) Аргументи
Разпоредбата на чл. 1 ЗОДС засяга придобити права, тъй като има за 

предмет движими и недвижими вещи, които при съществуващия в Бълга-
рия правен режим за придобиване и наследяване са станали собственост на 
посочените в закона лица. Предвиденото в тази разпоредба одържавяване 
по своята същност представлява принудително и безвъзмездно отнемане на 
частна собственост. По характер и последици то не се различава от кон-
фискацията, защото не става срещу обезщетение. Неговото прилагане не е 
поставено в зависимост от такива държавни и общински нужди, същест-
вуването на които е необходимо условие, за да се допусне принудително 
отчуждаване на собственост. От това следва, че тази разпоредба накърнява 
конституционно защитеното право на собственост.

Кръгът на лицата, спрямо които чл. 1 ЗОДС намира приложение, е опре-
делен по два признака: а) принадлежността на тези лица към семействата на 
бившите царе Фердинанд и Борис; и б) качеството им на наследници. Два-
та признака са свързани с произхода и личното положение на съответните 
лица. Всеки от тях според посочената разпоредба е самостоятелно основа-
ние за лишаване от право на собственост, която вече е придобита – лично 
или по наследство. Изложеното обосновава извода за несъвместимост на 
тази разпоредба с чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Тя е в противоречие с на-
длежно прогласения конституционен принцип за равенство на всички граж-
дани пред закона.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

65 Обн., ДВ, бр. 66 от 10 юни 1998 г.
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РЕШЕНИЕ № 15 от 9 юни 1998 г. по к.д. № 12/1998 г.66

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване на противоконституционността на следните 

разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ), а именно: 

а) чл. 10, ал. 8, изр. 1 относно думите „до размерите, определени по от-
менените чл. 8, ал. 1 и чл. 10 от Закона за трудовата поземлена собственост“, 
както и на изр. 2 и изр. 3 от същата алинея, както и изцяло на предходните 
редакции на тази алинея (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 28 от 
1992 г., бр. 79 от 1996 г. и бр. 98 от 1997 г.), и 

б) § 15 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон. 
Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 

от Конституцията.
Конституционният съд реши: 
Основните съображения на Съда да приеме чл. 10, ал. 8 ЗСПЗЗ за кон-

ституционосъобразен важат и за разглежданата разпоредба. Компетентност-
та на законодателя по въпросите за възстановяване на собствеността на зе-
меделските земи, посочена по-горе в раздел първи, обхваща възможността 
за поставяне предели на притежаваната земя за определен срок.

Мотиви: 
а) Въпроси 
Има ли нарушение на правото на собственост и на неприкосновеността 

на частната собственост?
б) Аргументи
I. Относно чл. 10, ал. 8 ЗСПЗЗ
Реституцията на имущества, най-общо казано, не е уредена в Конститу-

цията. Тя не може да бъде разглеждана и причислявана към основните права 
на гражданите, нито да бъде третирана като пряко конституционно задълже-
ние на държавата, отговарящо на съответни права. Дали да бъде проведена и 
в каква форма, както и за какви имоти, на кои собственици и в какъв размер, 
са въпроси на законодателна преценка за целесъобразност. Законодателят 
е компетентен да ги реши, разбира се, като държи сметка за принципите и 
изискванията на Конституцията. 

Установеното с чл. 10, ал. 8, изр. 1 ЗСПЗЗ ограничение в размера на 
реституируемите земи не може да бъде прието за противоконституционно 
и поради обстоятелството, че такава ограничителна норма е наложителна и 
правно необходима от някои специфични моменти и настъпилите правни и 
фактически промени от тях.

Оспорената разпоредба не поставя връщането на земите в зависимост от 
някои от социалните признаци за недопускане ограничения на правата или 

66 Обн., ДВ, бр. 68 от 16 юни 1998 г.
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предоставяне на привилегии, които „са посочени в чл. 6, ал. 2 от Конститу-
цията изчерпателно“ (вж. Решение № 14 от 1992 г. – ДВ, бр. 93 от 1992 г.). 
Принципът на равенството на гражданите пред закона не е нарушен. Разпо-
редбата не нарушава принципите на разделението на властите и на незави-
симостта на съдебната власт, защото нито визира конкретни дела, нито указ-
ва на съда как да ги реши. Тя определя само, че ограничението в размера на 
земеделските земи се отнася и за собствениците с отменени присъди. Тези 
собственици не могат да бъдат третирани различно от останалите собстве-
ници и да бъдат поставени в по-благоприятно положение от тях.

II. Относно § 15 от преходните и заключителните разпоредби на 
ЗСПЗЗ

Основните съображения на Съда да приеме чл. 10, ал. 8 ЗСПЗЗ за кон-
ституционосъобразен важат и за разглежданата разпоредба, тъй като спо-
ред него между двете разпоредби има връзка – и двете въвеждат ограничи-
телен режим. Компетентността на законодателя по въпросите за възстано-
вяване на собствеността на земеделските земи, посочена по-горе в раздел 
І, обхваща възможността за поставяне предели на притежаваната земя за 
определен срок.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 17 от 18 юни 1998 г. по к.д. № 15/1998 г.67

делото е образувано по искане на: 52 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционността на § 3 от Закона 

за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (ЗИДЗНП) 
(ДВ, бр. 36 от 1998 г.) досежно изменението на чл. 10, ал. 1, изр. второ 
ЗНП, § 20, с който се създава нова редакция на чл. 35, § 22 и § 24 относно 
новата редакция на чл. 37, ал. 2 и чл. 40, ал. 4, както и § 27 относно чл. 44, 
ал. 4 и 7 ЗНП.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля като неоснователно искането на 52 народни представители от 

XXXVIII Народно събрание за установяване на противоконституционност 
на § 3 ЗИДЗНП относно чл. 10, ал. 1, изр. второ  ЗНП, § 27 от същия закон 
относно разпоредбите на чл. 44, ал. 4 и 7 ЗНП, както и § 20, § 22 и § 24 
ЗИДЗНП. 

Мотиви: 
а) Въпроси 
Има ли нарушение на чл. 17, ал. 2, чл. 18, ал. 4 и чл.19, ал. 2?

67 Обн., ДВ, бр. 73 от 26 юни 1998 г.
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б) Аргументи 
По § 3 ЗИДЗНП относно чл. 10, ал. 1, изречение второ
Съгласно чл. 10, ал. 4 ЗНП обслужващите звена са определени като юри-

дически лица, като държавните обслужващи звена се финансират от дър-
жавния бюджет, а общинските – от общинския. Следователно „обслужващи 
звена“ представляват правни субекти – юридически лица, които по дефини-
ция са държавни или общински. Това обстоятелство предопределя извода, 
че „обслужващи звена“ по смисъла на ЗНП не могат да бъдат физически 
лица, еднолични търговци, търговски дружества или сдружения с нестопан-
ска цел. 

Правният режим на обслужващите звена по ЗНП обаче не изключва въз-
можността и други лица (например еднолични търговци, търговски друже-
ства, кооперации и сдружения с нестопанска цел) да извършват възмездно 
или безвъзмездно посочените в чл. 33а ЗНП дейности и ползването на услу-
гите им от детските градини и училищата (арг. чл. 44, ал. 1 и 2). 

Затова изключването на възможността за създаване на частни обслужва-
щи звена с атакувания текст не представлява противоконституционно създа-
ване на монопол в нарушение на чл. 18, ал. 4 от Конституцията. 

По § 20 ЗИДЗНП относно чл. 35 ЗНП, § 22 ЗИДЗНП относно чл. 37, ал. 2 
ЗНП, § 24 ЗИДЗНП относно чл. 40, ал. 4 ЗНП 

Изискването за образователен ценз за заемане на определени длъжности 
не нарушава изискването за равенство. За извършването на определени дей-
ности е необходимо притежаването на образование и опит в дадена област. 
Това не накърнява правата на другите, които нямат такова образование и 
изисквания опит. 

Законодателят е в правото си да прецени, че директорите на детски гра-
дини и училища пряко участват в образователния и възпитателния процес 
на подрастващите и притежаването на висше образование е необходима 
предпоставка за изпълнението както на едната, така и на другата функция. 
Началникът и експертите в инспекторатите по образованието нямат пряко 
участие в образователния и възпитателния процес. Поставянето на изисква-
не за образователен ценз е в кръга на законодателната целесъобразност и не 
нарушава чл. 6, ал. 2 от Конституцията. 

По § 27 ЗИДЗНП относно чл. 44, ал. 4 ЗНП 
Дейностите извън минималните държавни образователни изисквания не 

са задължителни и ако за някои от тях се изисква плащането на такси, това 
не е в противоречие с Конституцията и закона. Това се отнася и до професи-
оналното обучение след завършено средно образование. 

По § 27 ЗИДЗНП, с който се създава чл. 44, ал. 7 ЗНП 
Дейността на държавните и общинските детски градини, училища и об-

служващи звена е свързана преди всичко с изпълнението на задълженията 
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на държавата по чл. 53 от Конституцията – да обезпечи на всички правото на 
образование, което е задължително до 16-годишна възраст и за основното и 
средното образование – безплатно. Това определя и насоките на данъчната 
политика по отношение на държавните образователни заведения, затова не-
еднаквият данъчен режим на заведенията, които са на бюджетна издръжка и 
ползват държавна и общинска собственост за дейността си, и онези, които 
са изградени на базата на частната собственост, не представлява нарушение 
на чл. 17, ал. 2 от Конституцията. 

Текстът не е и в нарушение на чл. 19, ал. 2, тъй като не може да става 
дума за създаване на еднакви условия за стопанска дейност.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 26 от 15 октомври 1998 г. по к.д. № 27/1998 г.68 
делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване на противоконституционността на § 6, ал. 6 от 

преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване и при-
ватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП) в частта от-
носно думите „както и в случаите на взето решение за приватизация“.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията. 

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на главния прокурор за установяване противокон-

ституционността на § 6, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби 
на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински пред-
приятия, създадена с § 33, т. 1, буква „в“ от Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински 
предприятия – ДВ, бр. 39 от 1998 г., в частта относно думите „както и в 
случаи на взето решение за приватизация“. 

Мотиви: 
а) Въпроси
Има ли нарушение на чл. 4, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, 3 и 5 от Конституцията?
б) Аргументи 
Законодателят в случая не е лишил от обезщетяване правоимащите по 

ЗОСОИ, а е предвидил специален начин за тяхното бъдещо обезщетяване 
предвид на обстоятелството, че е налице решение за приватизация на съот-
ветното търговско дружество. Това обезщетяване става по един от способи-
те, предвидени в самия ЗОСОИ, а именно с акции или дялове на дружество-
то или с компенсаторни записи. 

68 Обн., ДВ, бр. 121 от 20 октомври 1998 г.
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Право на законодателя (с оглед на заварени приватизационни правоот-
ношения и придобити права от трети лица) е да уреди начина на бъдещото 
обезщетяване на правоимащите, чиито имущества са били отчуждени преди 
десетилетия. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 3 от 4 февруари 1999 г. по к.д. № 32/1998 г.69

делото е образувано по искане на: 53 народни представители от 
ХХХVІІІ Народно събрание.

Иска се: установяване на противоконституционността на § 21, 23, 24 и 
32, както и § 34, т. 1 и § 45 от преходните и заключителните разпоредби от 
Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗИДЗМСМА), (ДВ, бр. 69 от 1999 г.), а също и на 
разпоредбите на § 1, 2, 3, 4, 19, ал. 4 и § 26 от Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за местните избори. Иска се и установяване на несъответ-
ствието на разпоредбите на § 34, т. 1 и § 45 от преходните и заключителните 
разпоредби на ЗИДЗМСМА с международен договор, по който България е 
страна – Европейската харта за местно самоуправление.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на главния прокурор за обявяване на противоконсти-

туционността на следните разпоредби от Закона за наследството, създадени 
с § 7 и 8 от Закона за изменение и допълнение на Закона за наследството 
(ДВ, бр. 60 от 1992 г.), а именно: 

– чл. 90а относно думите „или включване в трудовокооперативни земе-
делски стопанства или в други образувани въз основа на тях селскостопан-
ски организации“, и 

– чл. 91а относно думите „или включени в трудовокооперативни земе-
делски стопанства или в други образувани въз основа на тях селскостопан-
ски организации“ и думите „съответно включването на имотите“. 

Мотиви:
а) Въпроси
За конституционосъобразността на тези специфични разпоредби в на-

следяването, които са свързани с възстановените права на собствениците 
на земи, внесени в ТКЗС или в други образувани въз основа на тях органи-
зации, като се изхожда от възприетата позиция, че при тях собствеността 
не е изгубвана през годините, а само е била с видоизменена същност. Дали 
с влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

69 Обн., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 1999 г. 
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земи (ДВ, бр. 17 от 1991 г.) тези земи автоматично са станали собственост на 
купилите преди това наследството или наследниците, чийто дял е уголемен 
след отказ от наследството, и създадените по-късно специфични разпоредби 
в Закона за наследството отнемат така придобитите вече права?

б) Аргументи
За всички имоти, чиято собственост се възстановява чрез провежданата 

реституция (включително и тази, която за в бъдеще би продължила да се 
провежда), без да държи сметка дали те са били одържавени или обобщест-
вени, законодателят въвежда законовата фикция на „новооткрити наслед-
ства“. В доктрината и в практиката на Върховния касационен съд няма спор, 
че понятието „новооткрито наследство“, употребено в чл. 91а, изр. 2 ЗН, се 
отнася както до хипотезата на чл. 91а ЗН, така и до хипотезите, уредени в 
чл. 9а и чл. 90а ЗН. Законодателят обособява възстановената собственост в 
отделен обект за наследяване, за който ще се прилагат специално създадени 
правила, без да се променя значението на времето и мястото на откриване 
на наследството. С така създадената правна фикция се слага край в област-
та на наследственото право на спора относно това, дали собствениците са 
запазили собствеността върху земята, внесена в ТКЗС, или не, обезсмисля 
се значението на различните гледни точки относно знанието или не на на-
следника, разпоредил се с наследствените имоти след внасянето им в ТКЗС, 
но преди тяхната реституция. Законодателно е прието, че правото на наслед-
ника да продаде тази част от наследството, включваща реституирани имоти, 
включително и земи, внесени в ТКЗС, ако наследството се е открило след 
одържавяването или внасянето на земите в ТКЗС, възниква от момента на 
възстановяване собствеността или правата на собственика върху тези имо-
ти. Правото на наследника да приеме или откаже частта от наследството, в 
която има такива имоти, също възниква от момента на възстановяването на 
собствеността. 

...Законодателните ограничения, въведени за действието на разпореж-
дания или отказ от наследство, включващо реституирани имоти, нямат за 
цел да накърняват нечии права. Напротив, с тях се охраняват от евентуално 
неправилно прилагане (и без наличието на законовите текстове) интересите 
на наследника продавач, респ. отказалия се от наследство. 

В случая не се стига и до недопустимо отчуждаване на собствеността 
на купувачите на наследство или на наследниците, придобили права поради 
отказа на сънаследник от наследството им, защото такива права не са въз-
никвали за тях. Следователно не е налице и нарушаване на чл. 17, ал. 5 от 
Конституцията. 

Следва да се има предвид още, че вследствие прилагането на тези разпо-
редби от влизане на Закона за изменение и допълнение на Закона за наслед-
ството в сила (28 юли 1992 г.) друга група лица може вече да са придобили 
права върху възстановени имоти, поради което съществуват техните кон-
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ституционно защитени интереси, за които трябва да се държи сметка. Един 
друг извод за съответствието на разпоредбите с Конституцията би накърнил 
техните права – резултат, несъвместим с изискванията на правовата държава 
(чл. 4 от Конституцията) за правна сигурност и предвидимост.

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията димитър гочев 
За да се приеме, че разпоредбите на чл. 90а и чл. 91а от Закона за на-

следството в атакуваните им части не противоречат на Конституцията, в 
мотивите на решението се сочи, че реформата в наследственото право по от-
ношение на наследяването на реституираните имоти, направена със ЗИДЗН 
(ДВ, бр. 60 от 1992 г.), въвежда фикцията на чл. 91а и изр. 2 ЗН. Съгласно 
тази фикция имотите, за които се отнасят атакуваните разпоредби, съста-
вляват „новооткрито наследство“. Прави се изводът, че щом тези имоти са 
„новооткрито наследство“, е отпаднало значението на обстоятелството, че 
по отношение на тези имоти като включени навремето в ТКЗС, за тях соб-
ствениците им не са загубили правото си на собственост. За тях са създадени 
„специални правила“ за наследяване. 

Атакуваните разпоредби са противоконституционни и те са в наруше-
ние на чл. 17 от Конституцията. Правата на собственост върху имоти, които 
са били внесени в ТКЗС в пълния им размер, са възникнали за приобрета-
телите по договор за продажба на наследство, както и за наследници при 
отказ от наследство от страна на другия наследник към момента на влиза-
нето в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ДВ, бр. 17 от 1991 г.). С разпоредбите на чл. 90а и чл. 91а ЗИДЗН (ДВ, бр. 
60 от 1992 г.) много по-късно се обявява, че сделките, с които купувачите 
на наследство и наследниците след отказ на друг наследник от наследство 
са станали собственици в пълен обем след влизане в сила на ЗСПЗЗ, нямат 
действие. С това се посяга непозволено от гледна точка на Конституцията 
на правото на собственост на тези лица. 

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров 
Тезата за „новооткритото наследство“ е неприложима за земеделските 

земи, внесени в ТКЗС, тъй като не може да опровергае, че тези земи вече са 
били законово признат „обект за наследяване“ и собствениците им може вече 
да са се разпоредили с тях. ... Освен това тази теза не дава отговор на въпроса 
за защитата на правото на собственост на добросъвестните приобретатели. 

По мое мнение, отхвърлянето на искането в случая освен че нарушава 
правото на собственост и правото на наследяване, съдържа няколко прин-
ципно неприемливи положения, недопустими за практиката на който и да е 
конституционен съд: 
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1. Допуска се намесата на законодателя с обратна сила в добросъвестно 
и законосъобразно уредени граждански правоотношения, като по този на-
чин се застрашават сигурността на гражданския обмен и доверието в закона; 

2. При неясни критерии и липса на аргументи се признава законодател-
на защита и се дава предимство на интересите на продавача на наследство, 
съответно на направилия отказ наследник, без да се отчитат интересите на 
добросъвестните приобретатели. Така се поставя под съмнение и принци-
път на равенството пред закона; 

3. По същество се отрича правото на собственост върху внесените в 
ТКЗС земи, съответно възможността собствениците (наследниците) да се 
разпореждат с тях чрез продажба на наследство или отказ от наследство. 
Впрочем дори т.нар. „тоталитарно“ законодателство не посмя юридически 
да отрече това право на собственост; 

4. Неаргументирано и безсмислено от моя гледна точка се отрича досе-
гашната практика на Конституционния съд, който последователно е поддър-
жал, че правото на собственост върху внесените в ТКЗС земи „не е губено“ 
(РКС № 7 по к.д. № 9/1995 г., ДВ, бр. 59 от 1995 г.; изрично така РКС № 8 
по к.д. № 12/1995 г., ДВ, бр. 59 от 1995 г. – „Законът за собствеността и пол-
зването на земеделските земи възстановява правата на собствениците, които 
не са преставали да бъдат такива и никога не са загубвали своята собстве-
ност...“; особено РКС № 4 по к.д. № 32/1995 г., ДВ, бр. 21 от 1996 г. – сега не 
е ясно защо според Съда завещанието, което има за предмет внесени в ТКЗС 
имоти, има действие, а отказът на наследника няма действие). 

Ето защо смятам, че по двете оспорени разпоредби Съдът следваше да 
уважи искането в частта относно имотите, „включени в трудовокооператив-
ни земеделски стопанства“. Поради изложените съображения оставам на 
особено мнение.

РЕШЕНИЕ № 17 от 16 декември 1999 г. по к.д. № 14/1999 г.70

делото е образувано по искане на: 53 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционността на § 35, ал. 3 и 

4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бю-
джет на Република България за 1999 г. (ДВ, бр. 155 от 1998 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционни разпоредбите на ал. 3 и 4 на § 35 от 

преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 1999 г. (ДВ, бр. 155 от 1998 г.). 

70 Обн., ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г. 
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Мотиви:
Предвид на недвусмисленото значение на действията по встъпването и 

прихващането (понятия, които трябва да се схващат единствено в общопри-
етия смисъл, който те имат в българското право), решаващо на плоскостта 
на поставения пред Конституционния съд въпрос е друго. Държавата чрез 
закон, приет от Народното събрание, а не по съглашение с някоя от страни-
те, се намесва („встъпва“) в съществуващо правоотношение между равно-
поставени частноправни субекти, като превръща себе си в участник в това 
правоотношение и определя условията, при които то да се развие. За стра-
ните в правоотношението не съществува възможност за свободен избор да 
уредят или не взаимоотношенията си по предвидения в закона начин. 

На второ място, държавата поставя себе си в положение на привилеги-
рована страна в правоотношението, като чрез закона създава възможност 
да изпълни задълженията, в които е встъпила, чрез прихващане със свои 
насрещни вземания. Следователно действието на § 35 ЗДБ е непосредствено 
в сферата на едно частноправно отношение, в което чрез тази разпоредба 
държавата се намесва. ... Намесата в частноправните отношения е в нару-
шение и на чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията, които съответно утвърждават 
принципа на свободната стопанска инициатива и гарантират еднакви прав-
ни условия за стопанска дейност. 

Специално с оглед на ал. 3 от § 35 ЗДБ трябва да се има предвид, че тя 
накърнява вземания, т.е. имуществени права. На плоскостта на възможност-
та правото на собственост в широкия смисъл, т.е. обхващащо и други иму-
ществени права, включително и вземанията, да бъде накърнявано (засягано) 
от страна на държавата, важен ограничител се явява разпоредбата на чл. 17, 
ал. 5 от Конституцията. Именно тя съдържа критериите, при които е кон-
ституционно допустимо имуществените права, принадлежащи на частно-
правни субекти, да бъдат накърнявани до степен, включваща и отчуждаване, 
от държавата. В случая с ал. 3 тези критерии не са спазени, защото не се 
разкриват основания, с оглед на които намесата на държавата, изразяваща 
се в посочения ефект, би се оказала в конституционно допустимите рамки. 
Противоречието на ал. 3 от § 35 ЗДБ с чл. 17, ал. 1, 3 и 5 от Конституцията 
е едно допълнително и самостоятелно основание за обявяването  ѝ   за про-
тивоконституционна – наред с конституционното начало, заложено в чл. 4, 
ал. 1 от Конституцията, което въобще изключва подобен законодателен акт. 

Последното в еднаква степен се отнася и за ал. 4 от § 35 ЗДБ, която също 
се обхваща от искането. Независимо че тя отразява идеята за встъпването в 
правата на удовлетворения кредитор, логичната и систематичната  ѝ   обвър-
заност с една недопустима правна уредба прави конституционно недопусти-
мо и нейното оставане в сила. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 5 с 
особено мнение.
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Особено мнение на съдиите Асен Манов, Цанко Хаджистойчев, Ста-
нислав димитров, Неделчо беронов и Иван григоров 

Параграф 35 ПЗРЗБРБ за 1999 г. следва да се разглежда цялостно – с 
всичките му четири алинеи, защото те уреждат взаимно свързано въпросите 
за встъпване в дълг, прихващане и суброгация. Първата алинея предвижда 
встъпване на държавата в задължения на „Плама“ АД към шест банки в не-
състоятелност. Втората алинея конкретизира начина, по който встъпилата в 
задълженията държава ще ги погаси – чрез прихващане. 

Оспорената трета алинея конкретизира размера на задълженията на 
„Плама“ АД към банките, за които държавата встъпва. ... Редукцията е на 
размера на едните от прихващаните задължения – тези на „Плама“ АД, за 
които държавата встъпва в дълг, без да засяга правата на банките кредитори 
в останалата им част спрямо основния длъжник. За останалата част от за-
дълженията на „Плама“ АД към банките няма встъпване, няма при хващане, 
няма погасяване. ... Понеже оздравителният план на „Плама“ АД предвижда 
пълно погасяване на вземанията на всички кредитори, за останалата част, за 
която няма встъпване в дълг и прихващане, правата на банките кредитори 
остават непроменени. Следователно банките не са ощетени, не е посегнато 
на техните права, на собствеността им, за да се приема, че е нарушен чл. 17, 
ал. 1 и 3 от Конституцията. 

След като встъпилата в задълженията държава извърши прихващане със 
свои вземания към банките, правата на последните до размера на осъщест-
веното прихващане са погасени и за същия размер държавата се суброгира 
в правата на удовлетворените кредитори спрямо длъжника „Плама“ – АД. 
Това урежда оспорената ал. 4 на § 35 ПЗРЗБРБ за 1999 г. Същият резултат 
ще настъпи и по силата на чл. 74 от Закона за задълженията и договорите 
(ЗЗД), според който „Този, който е изпълнил едно чуждо задължение, като е 
имал правен интерес да стори това, встъпва в правата на кредитора“. 

Приповтарянето на една и съща правна уредба в различни части на 
действащото ни право (ЗЗД и ЗБРБ за 1999 г.) е показателно за непрецизна 
систематика, но не е основание за противоконституционност. 

Обявяването на разпоредбите на ал. 3 и 4 на § 35 ПЗРЗБРБ за про-
тивоконституционни разкъса единството, което образуват с останалите 
две алинеи. Държавната намеса в граждански правоотношения, извърше-
на при това със Закон за държавния бюджет, се запази, защото ал. 1 и 2 
на § 35 ПЗРЗБРБ за 1999 г. не са оспорени с искането на вносителите. 
Встъпващото в тези отношения трето лице (държавата) след решението на 
Съда е лишено от възможността да определи размера, за който встъпва в 
чужд дълг, въпреки изрично изявената му воля в цялостната редакция на 
§ 35 встъпването да бъде частично. След решението остава пълният, а не 
намаленият размер на задълженията на основния длъжник „Плама“ АД 
към банките кредитори. Държавният бюджет за 1999 г. се натовари със 
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задължения в размери, които не са предвидени в разходната му част при 
неговото приемане от единствения компетентен по този въпрос орган – 
Народното събрание (чл. 84, т. 2 от Конституцията). 

РЕШЕНИЕ № 7 от 10 април 2001 г. по к.д. № 1/2001 г.71

делото е образувано по искане на: състав на III отделение на ВАС.
Иска се: установяване на противоконституционността на § 6 от пре-

ходните и заключителните разпоредби на Закона за държавната собственост 
(ЗДС) (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 
1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г. и бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г.) 
и за несъответствие с чл. 1 от Първи допълнителен протокол към Европей-
ската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (обн., 
ДВ, бр. 66 от 1992 г.; изм., бр. 137 от 1998 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционна разпоредбата на § 6 ПЗРЗДС (обн., 

ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61, 117 от 1997 г., бр. 93 
и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г. и бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г.). 

Мотиви:
1. Относно противоречието с чл. 17 от Конституцията 
Няма никакво съмнение, че оспорената норма има отчуждително дейст-

вие. Тя отнема законосъобразно установено право на ползване за срока над 
10 години. Обстоятелството, че това право е учредено върху държавен имот, 
е без значение за Конституцията. Правото на ползване принадлежи на друго 
лице, различно от държавата, и отнемането му е допустимо само при спазва-
не на условията, предвидени в чл. 17, ал. 5 от Конституцията. Твърдението, 
че с нормата не се отнема право на собственост, а само се преуреждат въз-
никнали правоотношения с обратна сила, е невярно и безсмислено. Прав-
ният ефект (и целта) на това преуреждане е тъкмо отнемането на правото 
на ползване за срока над 10 години; право, което ползвателят е придобил 
добросъвестно и законосъобразно. 

Дори да се приеме, че съществуват отделни договори, сключени при 
неизгодни за държавата условия, което обосновава държавната нужда от 
прекратяването им, липсва юридическа формула, която да гарантира, че 
нормата ще се прилага само към неизгодните договори. Уредбата води до 
прекратяване на всяко право на ползване с изтичане на 10-годишния срок, 
независимо от начина на учредяването му и от изгодността за държавата. 
Прекратяването открива възможност за договаряне с нови, по-симпатични 

71 Обн., ДВ, бр. 38 от 17 април 2001 г.
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ползватели. Абстрактната в случая възможност за обезщетяване на настъпи-
лите вреди, след водене на продължителни дела с неясен край, по никакъв 
начин не може да замени конституционното изискване за предварително и 
равностойно обезщетение. 

2. Относно противоречието с чл. 19, ал. 1, 2 и 3 от Конституцията 
Съгласно чл. 19, ал. 1 от Конституцията икономиката на Република Бъл-

гария се основава на свободната стопанска инициатива. Свободната стопан-
ска инициатива може да се разгърне само при законова сигурност за прав-
ните субекти при осъществяване на тяхната стопанска дейност. Промените в 
условията на сключен договор с един закон несъмнено създава несигурност 
при осъществяване на стопанската инициатива и пречи на нейното свобод-
но разгръщане. Според чл. 19, ал. 2 от Конституцията законът създава и 
гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия 
за стопанска дейност. По отношение на имотите, представляващи държавна 
собственост, държавата действа като равностоен и равноправен партньор в 
правоотношения, по които тя е страна. Това означава, че тя не може чрез 
закон едностранно да изменя условията на договор, който е сключила. Не-
допустимо е със закон да създава за себе си по-изгодни правила по вече 
сключени договори. Последваща законодателна промяна по договор между 
държавата и трети лица накърнява принципа на равнопоставеността. Такава 
промяна е противоконституционна и обезсмисля правилото на чл. 19, ал. 2 
от Конституцията. 

Наред с всичко казано § 6 ПЗРЗДС противоречи и на чл. 19, ал. З от Кон-
ституцията. Отстъпеното право на ползване върху държавен имот е винаги 
свързано с инвестиции и стопанска дейност на български и чуждестранни 
граждани, които се закрилят от конституционната разпоредба. Нормално е 
инвестициите да бъдат съобразени и стопанската дейност да се развие с ог-
лед времетраенето на договора за отстъпено право на ползване. Скъсяването 
на неговия срок със закон, който има обратно действие, повече от очевидно 
противоречи на конституционния принцип инвестициите и стопанската дей-
ност да се закрилят от закона. Следва да се има предвид, че множество чуж-
дестранни инвестиции са направени чрез учредяване на право на ползване 
поради изричната забрана на чл. 22, ал. 1 от Конституцията чужденците и 
чуждестранните юридически лица да придобиват право на собственост вър-
ху земя. С § 6 ПЗРЗДС се посяга именно върху направени инвестиции и се 
създава несигурност за бъдещи капиталовложения. 

3. Относно противоречието с принципа на правовата държава – чл. 4, ал. 1
Атакуваната разпоредба има обратно действие. Вярно е, че в Конститу-

цията няма забрана материалният гражданскоправен закон да ретроагира. В 
случая с § 6 ПЗРЗДС обаче се преуреждат правоотношения, с които се по-
сяга върху придобити права, което създава опасност за доверието в българ-
ското право и в стабилността на законовата уредба у нас. Прекратяването по 
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силата на закона на едно правно положение в полза на държавата и във вре-
да на тези, с които тя е договаряла, противоречи на принципа на правовата 
държава, въздигнат от чл. 4, ал. 1 от Конституцията, и е посегателство върху 
основите на правния ред. Когато обратното действие на закон, който посяга 
на придобити права, не е мотивирано в полза на висш обществен интерес 
без изразена ясна воля за уреждане на последиците, то не може да бъде оп-
ределено по друг начин, освен като експроприация. А това от своя страна 
нарушава не само чл. 17 от Конституцията, но влиза и в противоречие с 
принципа на правовата държава, залегнал в чл. 4, ал. 1 от Конституцията. 

4. Искането за признаване на несъответствие с Първи допълнителен 
протокол към Конвенцията за защита правата на човека и основните свобо-
ди не е допуснато за разглеждане с определението на съда от 5 април 2001 г. 
и в тази част производството е прекратено. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 4 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Неделчо беронов 
1. Разпоредбата на чл. 17 от Конституцията третира правото на соб-

ственост, каквото е уредено със законите в страната. Тази конституционна 
разпоредба е неприложима за други непосочени в нея имуществени права. 
Техните притежатели не разполагат с присъщите само за правото на соб-
ственост закрила и неприкосновеност. Обратното разбиране води до проти-
воконституционен резултат, защото вместо с гаранция и засилена защита на 
правото си собственикът ще бъде в по-неблагоприятно положение от кон-
ституционно прокламираното за него. 

2. С § 6 ПЗРЗДС е реализирано нормотворческото правомощие на На-
родното събрание относно режима на обектите на държавната собственост, 
конституционно признато с чл. 17, ал. 4 от Конституцията. Редуцирането на 
срока, за който е било учредено право на ползване върху частен държавен 
имот, е последица на радикалната промяна на икономическата система на 
България – от централизирана планова в основана на свободната стопан-
ска инициатива. Това по неизбежност е съпроводено с промяна на правната 
уредба на вещните права. Предходната Конституция, от 1971 г., допускаше 
безвъзмездно и безсрочно отстъпване ползването на държавни имоти и така 
са възникнали част от заварените правоотношения. Чрез разпоредбата на 
§ 6 ПЗР ЗДС се поставят при еднакви правни условия за стопанска дейност 
всички ползватели на частни държавни имоти. Това законово решение изця-
ло съответства на чл. 19, ал. 2 от Конституцията. 

3. Поначало Конституцията не изключва правото на Народното събра-
ние да приема норми с обратна сила. Такова изключение изрично е пос-
тановено в чл. 5, ал. З от Конституцията за наказателната отговорност, но 
очевидно не съществува обща забрана за други случаи. 



190   РАЗДЕЛ І. ОСНОВНИ НАЧАЛА

В областта на материалното гражданско право приемането на закон с 
обратно действие, макар да е рядко и поначало нежелано явление, защото е 
свързано с изненада, не е нещо уникално. Обратното действие на оспорена-
та разпоредба на § 6 ПЗРЗДС не нарушава Конституцията, нито принципа 
на правовата държава. 

4. Като продължение към изложеното в т. 1 на това особено мнение за 
конституционната уредба на правото на собственост следва да се посочи, 
че ал. 5 на чл. 17 от Конституцията няма приложение и поради това, че в 
случая няма отчуждаване, т.е. промяна на собственика, а прекратяване на 
правоотношение чрез редукция на срока, в продължение на който то може 
да съществува. Ако от това са произлезли вреди, тяхното репариране ще се 
получи чрез предвидените в действащото гражданско право обезщетения. 

Особено мнение на съдията Маргарита Златарева 
Съгласно чл. 17, ал. 4 от Конституцията режимът на обектите на дър-

жавната и общинската собственост се определя със закон, което означава, че 
законодателят е овластен от Конституцията да регулира правото на собстве-
ност за тези обекти по начин, различен от общия правен режим на собстве-
ността изобщо. Следователно правилото, че ограниченото вещно право на 
ползване, което е безспорно производно на правото на собственост и защи-
тимо като него, може да се учредява най-много за 10 години върху държавна 
собственост, съответства на Конституцията. 

Поставя се въпросът, има ли право законодателят да придава обратна 
сила на нормата, какъвто е ефектът и смисълът на обсъждания § 6 ПЗРЗДС, 
и последиците от това рефлектират ли върху конституционно гарантирани 
права до степен, че нормата да бъде обявена за противоконституционна. 

Правото на собственост като абсолютно вещно право може да бъде 
ограничавано, когато интерес от по-висша степен, какъвто е държавният 
интерес, не може да бъде удовлетворен по друг начин, и то при определени 
условия – чл. 17, ал. 5 от Конституцията. По argumentum а contrario ограни-
ченото вещно право на ползване също би трябвало да може да бъде ограни-
чавано в името на държавния интерес. Връщането на платеното за времето, 
през което това право няма да бъде упражнявано, следва да се приеме за 
дължимото обезщетение за него.

Обосноваването на държавната нужда, поради която се налага редуци-
рането на срока на упражняването на придобито ограничено вещно право 
на ползване върху държавен имот при приемане на § 6 от преходните и за-
ключителните разпоредби на ЗДС, не е направено, … авторът на настоящото 
изложение счита, че именно нуждата за ликвидиране на случаи на неосно-
вателно обогатяване от договори, сключени при явно неизгодни за държава-
та като собственик условия, е по-висшият интерес, който налага обратното 
действие на материалноправната норма. Пред закрилата на частната соб-
ственост е предпочетено общественото благо; колективният интерес, раз-
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бирайки държавния интерес, е получил превес пред частния, индивидуален 
интерес. Налице е принципът за т.нар. законова справедливост. 

Следва да се отбележи още, … че става въпрос за правоотношения, въз-
никнали при действието на Конституцията от 1971 г. ... Коренно различният 
режим на видовете собственост, въведен с Конституцията от 1991 г., налага 
да се преуредят отношенията, свързани с държавната собственост, в съот-
ветствие с действащата Конституция, така както разпоредбата на § 3, ал. 1 
и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Конституцията поставя 
изисквания за заварените закони. 

Несигурността в правния правопорядък, срещу която е насочен принци-
път за правовата държава, прогласен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, може да 
се разгледа и от друга гледна точка. Обсъжданата разпоредба е влязла в сила 
на 24 май 1996 г. С обявяването на § 6 ПЗРЗДС за противоконституционен 
сега, след 5 години, правната несигурност се задълбочава. Затова, издигайки 
целесъобразността в случая в конституционно съображение, свързано със 
законовата справедливост, авторът на изложението счита, че превесът и за-
щитата на колективния интерес създават необходимия баланс между двете 
групи лица със засегнати права. 

Особено мнение на съдиите Живан белчев и Васил гоцев 
С редукцията по § 6 ПЗРЗДС на срока на учредено право на пол зване 

върху държавен имот до десет години наистина се посяга върху придобито 
вече право на ползвателя, което е защитено от чл. 17, ал. 1, 3 и 5 от Кон-
ституцията. Съкращаването на срока на отстъпеното от държавата право 
на ползване върху неин имот не е отчуждаване по смисъла на чл. 17, ал. 5 
от Конституцията. Условията и редът за отчуждаване за държавна и об-
щинска собственост се отнасят само за отчуждаване на същинското право 
на собственост. При посягането върху други имуществени права следва да 
се спазват само основните принципи. С § 6 ПЗРЗДС законодателят е пре-
ценил, че при настоящите икономически условия утвърждаването на па-
зарната икономика и извършваната приватизация на държавна собственост 
биха се затруднили, ако върху един държавен имот тежи учредено в полза 
на друг право на ползване за срок, по-дълъг от 10 години. Коренно различ-
ният режим на видовете собственост, въведен с Конституцията от 1991 г., 
налага да се преуредят отношенията, свързани с държавната собственост, в 
съответствие с нея. ... Със скъсяването на срока от  § 6 ПЗРЗДС се създава 
равнопоставеност между субектите, в чиято полза е било учредено право 
на ползване преди действащия ЗДС, и тези, които са го получили при дейст-
вието на чл. 56, ал. 1 ЗДС. Обратното би противоречало на чл. 19, ал. 2 от 
Конституцията. 

Редукцията на срока по § 6 ПЗРЗДС може да нанесе на засегнатия вреди. 
За тях той трябва да бъде обезщетен. Съдът, пред който се постави въпросът 
за обезщетението, ще прецени дали извън връщане на платената от полз-
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вателя цена, съответно на времето, за което се намалява срокът, се дължи 
обезщетение и в какъв размер. 

Разпоредбата на § 6 ПЗРЗДС не засяга свободната стопанска инициатива 
в икономиката (чл. 19, ал. 1 от Конституцията). Тя не пречи на пол звателя, 
чието право на ползване е било съкратено, да продължи своята стопанска 
дейност, като използва друг обект. Както вече се каза, засегнатият ще получи 
съответно обезщетение, ако са му причинени вреди. Свободата на стопанска 
инициатива не изключва принципите на държавно регулиране и държавен 
контрол върху държавната дейност. 

Неоснователно е твърдението, че скъсяването на срока по отношение на 
сключени вече договори засяга принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 
от Конституцията). Въвеждането с обратно действие на една материално-
гражданскоправна норма не е забранено от Конституцията. Конституцион-
ният съд е имал повод да вземе становище, че в областта на материалното 
гражданско право обратното действие на закона не нарушава Конституци-
ята. … ако са били нанесени вреди, следва да бъдат обезщетени по общия 
исков ред. Оттук и в тази насока принципите на правовата държава не са 
накърнени. 

РЕШЕНИЕ № 15 от 31 май 2001 г. по к.д. № 3/2001 г.72

делото е образувано по искане на: 70 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционността на: чл. 4, чл. 7, 

ал. 1 и чл. 29, чл. 30 и чл. 31 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) 
(ДВ, бр. 78 от 2000 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 70 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за обявяване на противоконституционността на чл. 4, чл. 7, ал. 1 
и чл. 29, чл. 30 и чл. 31 от Закона за лова и опазване на дивеча (ДВ, бр. 78 
от 2000 г.).

Мотиви:
По чл. 4 ЗЛОД 
a) Въпроси
Установява ли чл. 4 ЗЛОД монополно положение и възпрепятства ли 

свободното развитие на гражданското общество в противоречие на чл. 4, 
ал. 2, чл. 5, ал. 1 и чл. 19, ал. 2 от Конституцията? 

б) Аргументи
Функциите, които с тази разпоредба се предоставят на определяния от 

нея правен субект (Министерството на земеделието и горите), са организи-

72 Обн., ДВ, бр. 53 от 12 юни 2001 г. 
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рането на ловната площ, управлението на ловното стопанство и контролът 
по стопанисване на дивеча. Те имат организационен, управленски и контро-
лен характер. Те не представляват стопанска дейност. Затова възлагането им 
на Министерството на земеделието и горите не е установяване на монопол-
но положение, не накърнява принципа за равнопоставеност на стопански-
те субекти и не изключва участието в тях на обществената организация на 
ловците.

За държавата съществува задължение да създава условия за свободно 
развитие на гражданското общество – чл. 4, ал. 2 от Конституцията. Оспоре-
ната разпоредба не накърнява изпълнението на посоченото задължение. Тя 
не съдържа каквито и да е пречки за упражняване на правото на сдружаване 
(образуване на сдруженията, определяне на целите им и развиване на дей-
ността, за която са регистрирани). Вярно е, че изброените в чл. 4 ЗЛОД дей-
ности се възлагат единствено на Министерството на земеделието и горите и 
така се изключва участието в тях на структури на гражданското общество. 
Това обаче не обосновава друг извод. 

По чл. 7, ал. 1 ЗЛОД 
a) Въпроси
Ограничава ли чл. 7, ал. 1 ЗЛОД правата на собствениците на горите в 

противоречие на чл. 17 от Конституцията, като дава възможност разпреде-
лянето на ловната площ в ловностопанските райони да се извърши незави-
симо от фондовите граници и собствеността върху земите, горите и водните 
площи? 

б) Аргументи 
При обособяване на ловностопанските райони по начина, предвиден в 

чл. 7, ал. 1 ЗЛОД, в тях несъмнено се включват и горите, собственост на 
физически лица. Поради това в тези гори също се извършва дейност по сто-
панисване на дивеча. Осъществяването  ѝ   обаче не е предоставено на соб-
ствениците, а на лицата, изброени в чл. 34 ЗЛОД – държавни дивечовъдни 
станции, научни институти и висши училища, чиято научна и образовател-
на дейност е свързана с горското и ловното стопанство, ловни сдружения, 
които са надлежно регистрирани и обединяват ловни дружини от съседни 
ловностопански райони, и други български юридически лица. От тях се уп-
ражняват права (чл. 46, ал. 4, чл. 68, ал. 4 ЗЛОД) и се изпълняват задълже-
ния (по чл. 37, чл. 68, ал. 3, чл. 78 ЗЛОД), което е свързано с ползване на 
горските площи за преминаване, престой, изграждане на ловностопански 
съоръжения и други дейности, свързани със стопанисването на дивеча. С 
така възприетата уредба не се нарушават конституционното изискване за 
законова защита на правото на собственост (чл. 17, ал. 1) и конституцион-
ният принцип за неприкосновеност на частната собственост (чл. 17, ал. 3). 
Посоченият принцип не изключва правната възможност за ограничаване 
на частната собственост. Изводът се потвърждава … и от това, че Консти-
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туцията установява приоритети (примерно опазване и възпроизводство на 
околната среда – чл. 15, съхраняване на обработваемата земя за земеделски 
цели – чл. 21, опазване на националното историческо и културно наслед-
ство – чл. 23), закрилата на които е свързана с ограничения на собственост-
та. Същевременно трябва да се допълни, че отбелязаното конституционно 
изискване по чл. 17, ал. 1 е за гарантиране и защитаване от закона на пра-
вото на собственост в границите, в които то може да бъде упражнявано. Те 
съгласно чл. 57, ал. 2 от Конституцията се определят от правата и законните 
интереси на останалите правни субекти, чието засягане конституционната 
норма не допуска. 

Дейностите, като са насочени към постигане опазването на дивеча като 
национално богатство, защитават една конституционна ценност по чл. 15 
– поддържането и разнообразието на живата природа. …някои от задълже-
нията си по стопанисване на дивеча съответните правни субекти могат да 
изпълнят само след сключване на договор със собствениците на гори (чл. 
38 ЗЛОД), на последните се дължи обезщетение за вредите от дивеча (чл. 79 
ЗЛОД), те имат право на част от средствата на националния фонд „Българ-
ска гора“, когато горите им попадат в района на държавните дивечовъдни 
станции (чл. 95, т. 47 от Закона за горите). Ето защо искането трябва да се 
отхвърли в тази част. 

По чл. 29, 30 и 31 ЗЛОД 
a) Въпроси
Предписват ли тези разпоредби нови форми на сдружаване против воля-

та на ловците и като изземват дейността на една съществуваща организация, 
имат ли за последица принудителното разрушаване на структури на граж-
данското общество в противоречие на чл. 44 от Конституцията? Противоре-
чат ли на чл. 19, ал. 2 от Конституцията, тъй като изключват регионалните 
ловни сдружения и националното ловно сдружение от субектите на стопан-
ска дейност?

б) Аргументи 
Трите разпоредби уреждат сдружаването на лицата, придобили право на 

лов. Съдът счита, че оспорените разпоредби не накърняват конституцион-
ното право на сдружаване. Те не създават задължение за членуване, а пред-
поставят доброволно групиране на лицата, придобили право на лов. Изводът 
следва от обстоятелството, че с тях се допуска създаването на сдружения, 
без членуването в същите сдружения да се поставя като условие за участие в 
ловуването. Ето защо не е нарушен доброволният характер на сдружаването. 

Вярно е, че с така приетата уредба отпадат задължителното членува-
не в определена организация на ловците и въздигането на членственото 
правоотношение в условие за придобиване и упражняване на право на ло-
вуване. Отпадането им обаче не е въвеждане на забрана за членство в тази 
организация. 
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Вярно е също така, че именно ловните сдружения по чл. 30 ЗЛОД са 
между правните субекти, от които се стопанисва дивечът (чл. 34 ЗЛОД). 
Това обаче не означава създаване на положение, което облагодетелства 
едно сдружение за сметка на други и по такъв начин нарушава свободата на 
сдружаване. Участието в стопанисване на дивеча е възможност за различни 
правни субекти, техният кръг, обхващащ и „други български юридически 
лица“, е широк и подборът им се извършва чрез конкурс или чрез договаря-
не (чл. 34–36 ЗЛОД). 

Оспорените разпоредби не накърняват и конституционния принцип 
(чл. 19, ал. 2) за еднакви правни условия за стопанска дейност на всички 
граждани и юридически лица. Създадените ловни сдружения не са лишени 
от възможност да извършват стопанска дейност. Те могат да я осъществя-
ват в рамките и при условията на ЗЮЛНЦ, което означава, че тази дейност 
трябва да има белезите по ал. 3 на чл. 3 ЗЮЛНЦ и юридическите лица да 
не разпределят печалба съгласно ал. 6 на чл. 3 ЗЮЛНЦ. Без право на така-
ва дейност са само образуваните от тях по-висшестоящи организационни 
структури – регионални ловни сдружения и национално ловно сдружение. 
… съставът им включва организации, за всяка от които е допустимо извър-
шването на стопанска дейност. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 11 от 21 май 2001 г. по к.д. № 18/2000 г.73

делото е образувано по искане на: 57 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционността на разпоредбите 

на чл. 101, ал. 1 и 5, чл. 102, ал. 1, чл. 104, ал. 1 и чл. 109, ал. 1, т. 3 относно 
думите „след одобрение или по предложение на министъра на здравеопаз-
ването“ от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; 
изм. и доп., бр. 88 и 113 от 1999 г., бр. 36 и 65 от 2000 г.). Освен това се иска 
установяването на последната разпоредба (чл. 109, ал. 1, т. 3 ЗЛЗ) и като не-
съответстваща на Европейската харта за местното самоуправление (ЕХМС) 
(ДВ, бр. 46 от 2000 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и 4 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 101, ал. 5 

и чл. 109, ал. 1, т. 3 относно думите „след одобрение или по предложе-
ние на министъра на здравеопазването“ от Закона за лечебните заведения 
(обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 88 и 113 от 1999 г., бр. 36 и 
65 от 2000 г.). 

73 Обн., ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001 г. 
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Отхвърля искането за установяване на противоконституционността на 
чл. 101, ал. 1, чл. 102, ал. 1 и чл. 104, ал. 1 от същия закон. 

Оставя без разглеждане искането за установяване несъответствие на 
чл. 109, ал. 1, т. 3 относно думите „след одобрение или по предложение на 
министъра на здравеопазването“ от същия закон с Европейската харта за 
местното самоуправление. 

Мотиви:
I. По искането за установяване на противоконституционност 
a) Въпроси
Дали публичните здравни заведения или част от тях са собственост на 

общините?
б) Аргументи
Конституционният съд е имал повод при тълкуването на чл. 17, ал. 2 

от Конституцията да посочи, че само със закон може да се определи кръгът 
на вещите, които са публична, съответно частна собственост на общини-
те. Конституционният съд би иззел прерогативите на законодателя, ако се 
опита да разграничи публичната собственост на държавата и общините от 
тяхната частна собственост. В чл. 17, ал. 4 е предвидено тези въпроси да 
бъдат уредени със закон. Съгласно § 7, т. 6 от преходните и заключителните 
разпоредби на ЗМСМА с влизане в сила на този закон преминават в собстве-
ност на общините изчерпателно посочени държавни имоти, между които и 
обектите на общинската инфраструктура с местно значение, предназначени 
за здравно обслужване. Същата правна уредба се включи в чл. 2, ал. 1, т. 6 
(ДВ, бр. 44 от 1996 г.) и т. 9 ЗОС (ДВ, бр. 96 от 1999 г.), като се прибави, че 
посочените обекти трябва да са предназначени за обслужване на населени-
ето на съответната община. 

1. Според чл. 101, ал. 1 ЗЛЗ 
Със заповедта за преобразуване по чл. 101, ал. 1 ЗЛЗ съответните имоти 

и вещи губят качеството си на публична собственост и стават частна дър-
жавна, съответно общинска собственост. Няма конституционни пречки това 
преобразуване да стане с акт на министър, доколкото в случая това правомо-
щие му е делегирано от закона. Конституцията оправомощава законодателя 
със закон да определи „Режима на обектите ... на общинската собственост“ 
– чл. 17, ал. 4. Това правомощие включва преобразуването на публичната 
собственост в частна. Този, който може да посочи коя общинска собственост 
е публична и коя частна, може и да преобразува. Същевременно, щом зако-
нодателят може да преобразува, той може със закон да делегира това свое 
правомощие на посочен от него орган. Конституционосъобразно в ЗЛЗ като 
такъв орган е определен министърът на здравеопазването. 

По силата на чл. 101, ал. 1 ЗЛЗ, прилагана и тълкувана заедно с чл. 101, 
ал. 6 ЗЛЗ, правото на собственост върху преобразуваните публични заведе-
ния, извън тези по ал. 4 и 5, се трансформира в право на собственост върху 
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капитала на дружеството. Титулярят на правото на собственост остава съ-
щият. Това е общината, на чиято територия се намира седалището на друже-
ството. Правата на собственика се упражняват от Общинския съвет. 

2. Втората оспорена разпоредба е по чл. 101, ал. 5 ЗЛЗ  
Тази законова уредба осъществява две функции. Тя пряко прехвърля 

правото на собственост от общините на държавата (в случаите, когато пър-
воначално общините са притежавали повече от половината от публичното 
лечебно заведение); тя преразпределя правото на собственост върху болни-
цата между общините според броя на населението. 

В двете посоки нормата има отчуждително действие. Спрямо държавата 
нормата изпълнява функция на национализация, без да са налице условия-
та на чл. 17, ал. 5 от Конституцията (обоснована държавна нужда, предва-
рително и равностойно обезщетение). Държавата придобива мажоритарно 
право на собственост върху преобразуваната болница, независимо дали въ-
обще е имала право на собственост върху тази болница преди това. В слу-
чаите, когато собствеността е била изцяло или преобладаващо общинска, 
последващото  ѝ   одържавяване (на 51 на сто от нея) винаги е отчуждаване на 
общинска собственост в полза на държавата. 

Конституцията задължава държавата да гарантира и правото на общин-
ска собственост – чл. 17, ал. 1. От друга страна, разпоредбата на чл. 17, ал. 5 
от основния закон закриля общинската собственост срещу държавата. Да се 
отрече това би означавало да се обезсмисли самостоятелният конституцион-
но установен вид общинска собственост. 

Спрямо общините нормата на чл. 101, ал. 5 ЗЛЗ създава неоснователно 
обогатяване на едни от тях за сметка на други. Разпределянето на правото на 
участие според броя на населението в отделните общини – съакционери, не 
държи сметка за първоначалното право на собственост. Може да се окаже, 
че една община, която изключително със свои средства е изградила, разши-
рила и/или обзавела болницата, ще получи по-малко участие, тъй като насе-
лението ѝ  е по-малобройно от това на съседната община. Последната може 
да не е участвала в изграждането и обзавеждането на болницата, а с акта 
за преобразуване се оказва собственик на имот. Очевидно уредбата създава 
условия за нарушаване на принципите на справедливостта – Преамбюл на 
Конституцията, на правовата държава – чл. 4, ал. 1, и отново на забраната за 
принудително отчуждаване на собственост – чл. 17, ал. 5 от Конституцията, а 
доколкото болниците са търговски дружества – и на изискването за създаване 
на еднакви условия за стопанска дейност – чл. 19, ал. 2 от Конституцията. 

3. Разпоредбата на чл. 102, ал. 1 ЗЛЗ се отнася до преобразуването на съ-
ществуващите публични здравни заведения за извънболнична помощ. Раз-
поредбата не визира собственически права на държавата, нито превръщане 
на общинска собственост в държавна, поради което твърденията за наруше-
ние на чл. 17, ал. 5 и чл. 140 от Конституцията са неоснователни. 
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Всички публични здравни заведения за извънболнична помощ са общин-
ска собственост. Затова неоспорената ал. 4 от същия чл. 102 ЗЛЗ препраща 
към актове на Общинския съвет, а ал. 6 – към управленски функции на кмета 
на общината. В също неоспорената ал. 1, т. 2 на чл. 109 ЗЛЗ е посочено, че 
общинските съвети като собственици вземат решения за приватизацията на 
тази категория лечебни заведения. 

Преобразуването на тези обекти от публична в частна общинска соб-
ственост със заповед на министъра на здравеопазването не е нарушение на 
Конституцията, както се поясни при обсъждането на чл. 101, ал. 1 ЗЛЗ. 

4. Съгласно чл. 104, ал. 1 ЗЛЗ с преобразуването на публичните здравни 
заведения по чл. 101, чл. 102 и чл. 103 предоставеното за стопанисване и 
управление движимо и недвижимо имущество – държавна или общинска 
собственост, включено в балансите на здравните заведения, въз основа на 
които се преобразуват, преминава в собственост на дружествата. 

Тези промени не водят до превръщане на общинска собственост в дър-
жавна или обратно. Носителите на правото на собственост върху имуще-
ството на преобразуваните публични здравни заведения стават носители 
на правото на собственост върху капитала на създадените търговски дру-
жества. При създаването на чл. 104, ал. 1 ЗЛЗ законодателят е действал в 
изпълнение и в рамките на Конституцията, поради което разпоредбата не е 
противоконституционна. 

5. По чл. 109, ал. 1, т. 3 ЗЛЗ „Решенията за приватизация и всички дейст-
вия, свързани с приватизационната процедура“ на общинските съвети по 
приватизацията на лечебните заведения с общинско участие, да се извършват 
„след одобрение или по предложение на министъра на здравеопазването“. 

Действията по приватизацията по своето естество имат разпоредителен 
характер; те целят прехвърляне на правото на собственост на физически 
или юридически лица. Сменя се титулярят на това право. Ето защо неот-
меним елемент от правото на собственост е правомощието на собственика 
с автономен акт да се разпореди със своето право. Волята на собственика 
(Общинския съвет) да се разпореди с правото си на собственост, като го 
прехвърли на друго (физическо или юридическо) лице, не може да зависи от 
одобрението или разрешението на трето лице (държавен орган). Въвежда-
нето на оспореното изискване по недопустим начин накърнява правото на 
собственост на общината, поради което е противоконституционно – чл. 140 
от Конституцията. 

II. Обявяването на противоконституционността на оспорената част от чл. 
109, ал. 1, т. 3 ЗЛЗ има за последица прекратяване на нейното действие и съ-
ществуване като правна норма от действащото законодателство (чл. 151, ал. 2 
от Конституцията и чл. 22, ал. 2 ЗКС). Поради това е безпредметна преценка-
та по чл. 149, ал. 1, т. 4 от основния закон за несъответствие на същата зако-
нова разпоредба с ЕХМС. Искането не следва да се разглежда в тази му част. 
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Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 6 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Румен Янков 
...Правилото, че болничните заведения с местно значение са собственост 

на общините, е преповторено от чл. 2 от Закона за общинската собственост. 
От горното следва изводът, че болничните заведения по своята същност са 
обявени за публична общинска собственост. 

...Затова вън от прерогативите на Министерския съвет, който по силата 
на чл. 106 от Конституцията е овластен да стопанисва само държавно иму-
щество, е да делегира на министър или на Агенцията за приватизация пра-
ва да вземат решение за приватизация на общинска собственост. Законови 
норми в посочения смисъл противоречат на Конституцията, а именно, че 
държавата е единна, с местно самоуправление и че общината има право на 
собственост, която се ползва в интерес на териториалната общност – чл. 2, 
ал. 1 и чл. 140 от Конституцията. 

В качеството си на вид собственост общинската публична собственост 
според чл. 17, ал. 1 от Конституцията наравно с останалите се гарантира и 
защитава от закона. Правото  ѝ      на защита се гарантира по пътя на изключ-
ването – не може да се посяга на който и да е вид на правото на собственост 
извън хипотезата на чл. 17, ал. 5. Тъкмо тези гаранции и защита са отречени 
и нарушени със Закона за лечебните заведения. 

...Действително по силата на чл. 52, ал. 5 от основния закон държавата 
е овластена да осъществява контрол на всички здравни заведения. Но та-
къв стриктен контрол е предвиден да се осъществява в максимална степен 
по реда на част трета на ЗЛЗ: назначена комисия от министъра на здраве-
опазването изработва областната здравна карта, която след това министърът 
еднолично утвърждава – чл. 32 от Закона; предвиденият стриктен регистра-
ционен и разрешителен режим при откриването на болнични заведения от 
всякакъв вид в същия закон също се осъществява пряко от министъра на 
здравеопазването. 

От гледище на тази обща постановка противоречат на Конституцията 
следните текстове на ЗЛЗ: чл. 101, изм., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; ... чл. 102, ал. 1. 

Оспорената разпоредба на чл. 104, ал. 1 ЗЛЗ е свързана с обсъдените по-
горе. Тя не може да има самостоятелно съществуване, тъй като в хипотезата 
ѝ      са включени норми, коментирани по-горе, които са противоконституцион-
ни. И след като предпоставката противоречи на Конституцията, последици-
те не могат да бъдат квалифицирани по друг начин. 

Особено мнение на съдията димитър гочев 
Подписал съм решението на Конституционния съд по посоченото дело 

с особено мнение относно противоконституционността на чл. 101, ал. 1 от 
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Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Намирам,че текстът е противоконсти-
туционен. 

Преобразуването на публичните здравни заведения за болнична помощ 
в еднолични търговски дружества без съмнение може да стане с акт на ми-
нистъра тогава, когато болницата е била държавна собственост. 

Обаче тогава, когато болницата е общинска собственост, заповедта на 
министъра би представлявала разпореждане с общинска собственост, нещо, 
което би било нарушение и посегателство върху правото на общинска соб-
ственост, и това без съмнение за мен представлява нарушение на чл. 17, ал. 1 
от Конституцията. 

Особено мнение на съдиите Неделчо беронов, Стефанка Стоянова, 
Васил гоцев и Людмил Нейков 

I. Считаме, че разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от Закона за лечебните заве-
дения (ЗЛЗ) не е противоконституционна. 

В приложението към чл. 101, ал. 5 ЗЛЗ са включени 26 районни болни-
ци. Те не са обекти на инфраструктура с местно значение и не са предназ-
начени за обслужване само на населението на съответната община. Затова 
са районни, т.е. обслужват населението от по-голяма територия – район, а 
не една община. Районните болници не отговорят на изискванията на чл. 2, 
ал. 1, т. 6 и 9 ЗОС и § 7, т. 6 от преходните и заключителните разпоредби на 
ЗМСМА да са част от общинската инфраструктура с местно значение и да 
са предназначени да обслужват населението на съответната община. Поради 
което не са общинска собственост. 

Идеята, че общинска собственост е само това, което обслужва нуждите 
на една община, на нейното население, е намерила израз и в редакцията 
на чл. 140 от Конституцията, според която общинската собственост се из-
ползва в интерес на териториалната общност. Не може общината, в която е 
седалището на районната болница, да използва това здравно заведение само 
в интерес на своята териториална общност и с това да оспори същото за 
населението от останалите общини в района. 

Становището, че районните болници са общинска собственост ... проти-
воречи на чл. 2, ал. 1, т. 6 и 9 ЗОС, а оттук и на чл. 17, ал. 4 от Конституцията, 
поради което считаме такова становище за несъобразено с основния закон. 

С разпоредбата на чл. 101, ал. 5 ЗЛЗ не се отчуждава общинска собстве-
ност, защото такава не съществува върху районните болници, посочени в 
приложението към този текст. Напротив – общините придобиват собстве-
ност върху част от капитала на търговските дружества, в каквито се пре-
образуват районните болници. ... не може да се приеме, че чл. 101, ал. 5 
ЗЛЗ нарушава принципите на местното самоуправление, или че е извършена 
национализация на общинската собственост, че е превърната в държавна, с 
което да са нарушени разпоредбите на чл. 17, ал. 5 и чл. 140 от Конститу-
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цията. Разпоредбата на чл. 101 ЗЛЗ във всичките  ѝ       алинеи е съобразена със 
собствеността на съществуващите публични здравни заведения и оспоре-
ната ал. 5 на тази разпоредба се отнася само до държавна, но не и до чужда 
(общинска) собственост. 

II. Съдиите Неделчо Беронов, Стефанка Стоянова и Васил Гоцев подпи-
сахме с особено мнение решението и по отношение на чл. 109, ал. 1, т. 3 ЗЛЗ. 

В искането не се възразява срещу приватизацията и правата на общин-
ските съвети в този процес. Вносителите на искането считат, че участието 
на министъра на здравеопазването ограничава общинските съвети при уп-
ражняване на компетенциите им. 

Здравето на гражданите е конституционно прокламирана ценност и 
опазването му е възложено на държавата, на която Конституцията с чл. 52, 
ал. 5 предоставя и контролни функции върху всички здравни заведения. 
Структурата на здравната мрежа и нейното функциониране се включват в 
конституционно възложените задължения на държавата. Осъществяването 
на предварителен контрол от централната изпълнителна власт върху при-
ватизацията на здравни заведения с общинско участие е конкретна проява 
на контролните функции на държавата върху тези заведения. Разпоредбата 
на чл. 109, ал. 1 ЗЛЗ в оспорената  ѝ      част е в съответствие с чл. 52, ал. 5 от 
Конституцията, поради което не е противоконституционна. 

Според чл. 4, т. 2 ЕХМС органите на местно самоуправление разпо-
лагат в рамките на закона с пълна свобода да поемат инициатива по всеки 
въпрос, който не е изключен от тяхната компетентност или предоставен на 
друга власт. Второто изречение на т. 4 от чл. 4 ЕХМС посочва, че право-
мощията на органите на местно самоуправление могат да бъдат оспорвани 
или ограничавани от друга власт, централна или регионална, само в рамки-
те на закона. 

Когато този закон – в случая ЗЛЗ, не е противоконституционен, както се 
поясни по-горе, няма несъответствие на чл. 109, ал. 1, т. 3 ЗЛЗ в оспорената 
му част с ЕХМС. Напротив – има пълно съответствие на ЗЛЗ с ЕХМС. 

РЕШЕНИЕ № 7 от 1 октомври 2002 г. по к.д. № 10/2002 г.74 
делото е образувано по искане на: 48 народни представители.
Иска се: да се обявят за противоконституционни следните разпоред-

би от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) (ДВ, 
бр. 28 от 2002 г.): чл. 3, ал. 2 и 4, чл. 6, ал. 4, чл. 11, чл. 16, ал. 1, т. 5 в частта 
досежно думите „относно тяхната законосъобразност“ и § 22 от преходните 
и заключителните разпоредби.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

74 Обн., ДВ, бр. 95 от 8 октомври 2002 г.
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Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 48 народни представители от ХХХIХ Народно 

събрание за установяване на противоконституционност на следните разпо-
редби от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 28 
от 2002 г.): чл. 3, ал. 2 и 4, чл. 6, ал. 4, чл. 11, чл. 16, ал. 1, т. 5 в частта до-
сежно думите „относно тяхната законосъобразност“ и § 22 от преходните и 
заключителните разпоредби.

Мотиви:
а) Въпроси
Дали предвидените от закона процедури за приватизация на общинска 

собственост противоречат на чл. 17 и чл. 140 от Конституцията?
б) Аргументи
По чл. 3, ал. 2 и 4 ЗПСК 
Конституционният съд намира за неоснователно искането в тази част. 
Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 ЗПСК се отнася до реда за обявяване на об-

щинско имущество за приватизация. С нея на общинските съвети се възлага 
приемането в определен срок на два списъка. Единият от тях трябва да об-
хваща общинското участие в капитала на търговските дружества, което ще 
„се счита за обявено за приватизация с обнародването на списъка в „Държа-
вен вестник“. В другия следва да се включи общинското участие, което ще 
се обявява за приватизация при условията на чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК – тогава, 
когато от Общинския съвет се приеме конкретно решение за съответното 
търговско дружество. Така предвиденият ред не е в несъответствие с чл. 17 
и чл. 140 от Конституцията. 

Съгласно чл. 1, ал. 2 ЗПСК „приватизацията е прехвърляне чрез продаж-
ба“ на имуществото по т. 1–3. Действията по нейното осъществяване несъм-
нено имат разпоредителен характер. За извършването на тези действия на 
разпореждане не са въведени каквито и да са ограничения по отношение на 
общините с ал. 2 на чл. 3 ЗПСК. Вярно е, че разпоредбата предвижда при-
емането на посочените списъци, първият от които след обнародването му в 
„Държавен вестник“ има значението на акт, слагащ началото на процедурата 
за приватизация на описаното в него имущество. Законовата уредба обаче не 
поставя някакви изисквания за броя, вида, предназначението или оценката 
на търговските дружества с общинско участие в капитала, които ще бъдат 
включени в списъците. ... 

Следващата оспорена разпоредба – ал. 4 на чл. 3 ЗПСК, определя орга-
на, от който се взема решение за приватизация на новообразуваните друже-
ства с държавно или общинско участие. Нейното оспорване е основано на 
разбирането, че вземането на такива решения се възлага на Агенцията за 
приватизация и за новообразуваните дружества с общинско участие. Това 
разбиране не съответства на съдържанието  ѝ      . 
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Според чл. 3, ал. 4 ЗПСК решение за приватизация на новообразува-
ни дружества се взема от Агенцията за приватизация само за тези от тях, 
които са с държавно участие. За останалите или за новообразуваните дру-
жества с общинско участие решението за приватизация се взема от общин-
ските съвети. 

По чл. 6, ал. 4 ЗПСК 
...Конституционният съд приема за неоснователно искането и в тази част. 
Оспорената ал. 4 на чл. 6 ЗПСК гласи, че „Органите за приватизация 

огласяват основанията за промяна на своята практика“. От съдържанието ѝ      
следва, че тя не въвежда изрично разрешение за промяна на практиката, а 
само предпоставя възможност за настъпване на промяната. Тази възмож-
ност не е в противоречие с основните начала по чл. 4, ал. 1 и чл. 19, ал. 2 от 
Конституцията, според които страната ни е правова държава и в нея законът 
създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни 
условия за стопанска дейност. 

Уредбата на дейността по осъществяване на приватизацията се съдържа 
в закона, част от разпоредбите на който са оспорени с искането по делото. 
Прилагането на тази уредба от органите по чл. 4 ЗПСК, извършващи прива-
тизацията, неминуемо е съпроводено с утвърждаването на определена прак-
тика. Промяна в практиката е възможна. ... Същевременно приемането ѝ     не 
означава, че функционирането на приватизационните органи не е обвързано 
и подчинено на закона, както и че чрез нея може да се стигне до създаване на 
различие в правните условия за дейност на стопанските субекти. ... 

По чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК 
В чл. 16 ЗПСК са изброени правомощията на Надзорния съвет, който 

съгласно чл. 12, ал. 4 ЗПСК е орган за управление на Агенцията за прива-
тизация. Едно от тези правомощия е одобряването на приватизационните 
сделки, които са сключени чрез публично оповестен конкурс или публичен 
търг, и стойността им превишава размера, определен в Устройствения пра-
вилник на Агенцията за приватизация (един милион лева според чл. 15, т. 5 
от същия правилник). Одобряването обхваща законосъобразността на таки-
ва сделки и съответствието им с одобрените от Народното събрание стра-
тегии по чл. 3, ал. 7 ЗПСК. Както се отбелязва, предмет на контрол за кон-
ституционност е правомощието за одобряване на сделките относно тяхната 
законосъобразност. Изпълнението на това правомощие не е осъществяване 
на правораздаване по чл. 119, ал. 1 и чл. 120, ал. 1 от Конституцията. ... 

Законовата уредба на публично оповестения конкурс и публичния търг 
като начини за прехвърляне на собственост при приватизацията включва из-
искване, произтичащо от изтъкнатото правомощие на Надзорния съвет – за 
одобряване относно законосъобразността им на сделките над определена 
стойност. За предвиждането на такова изискване не съществува конститу-
ционна пречка. ... 
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По чл. 11 и § 22 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК 
Тези разпоредби са оспорени само с оглед на съдържащото се в тях об-

вързване със срок на валидност на някои от непаричните платежни средства, 
с които е допустимо да се извърши плащане при приватизация на търговски-
те дружества с държавно участие в капитала, включени в приетия от Ми-
нистерския съвет списък. Поддържа се, че е налице противоречие с чл. 17, 
ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Конституцията, защото с предвиждането на такъв срок 
се нарушава принципът на равнопоставеност на стопанските субекти и „се 
посяга противоконституционно на частната собственост от патримониума 
на физически лица“. ... 

Различието, което се дължи на нееднаквото основание за издаване на 
отделните видове непарични платежни средства, не означава създаване на 
неравнопоставеност между притежателите им. Освен това определянето на 
краен срок за валидност не лишава от възможност лицата, които са придо-
били инвестиционни бонове, но не са ги прехвърлили при действието на 
чл. 44–52 ЗППДОбП (отм.), да се разпоредят с тях. ... Ето защо не може да 
се счете, че чрез въвеждането на посочения срок за валидност принудително 
и без предварително и справедливо обезщетение се отчуждават правата по 
такива непарични платежни средства. Следователно оспорените разпоредби 
не са в противоречие с чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Конституцията и иска-
нето е неоснователно и в тази част. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 5 от 9 май 2006 г. по к.д. № 1/2006 г.75

делото е образувано по искане на: състав на Върховния администра-
тивен съд, ІІ отделение.

Иска се: оспорване на конституционността на чл. 127, ал. 9, изр. 2 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съдебният състав е стигнал до 
извод за неконституционност на разпоредбата при разглеждането на адми-
нистративни дела № 9744/2005 г. и № 9745/2005 г.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на състав на Върховния административен съд, второ 

отделение, за установяване на противоконоституционност на чл. 127, ал. 9, 
изр. 2 от Закона за устройство на територията.

Мотиви:
а) Въпроси
В подкрепа на извода си искателите изтъкват, че „липсва легитимен ин-

терес“, обосноваващ изключването на съдебния контрол по отношение на 
75 Обн., ДВ, бр. 40 от 16 май 2006 г.
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актовете за одобряване на общите устройствени планове по чл. 127, ал. 9 
ЗУТ, както и че изключването на такъв контрол противоречи на чл. 17, ал. 1 
и 3 от Конституцията, защото „пряко ограничава конституционно установе-
ното право на защита на собствеността“ и „засяга и неприкосновеността на 
частната собственост“.

б) Аргументи
С Конституцията не са установени критерии, обуславящи изключване-

то на административните актове от кръга на съдебно обжалваемите. Това 
несъмнено не позволява произволно определяне на неподлежащите на съ-
дебно обжалване актове. Тяхното изключване от съдебен контрол може и 
следва да се извършва при спазване на общите конституционни принципи... 
Като не се отклонява от това свое разбиране приема, че към конституцион-
но допустимото ограничение за обжалване на определени административни 
актове може да се пристъпи с оглед защитата на особено важни интереси 
на гражданите и обществото, но без да се накърняват основните права на 
личността и принципите на правовата държава. 

Същността на административните актове е от значение за решаване на 
въпроса, дали с изключването им от съдебен контрол се постига защитата 
на интересите на гражданите и обществото, без да се нарушават посочените 
права и принципи. Ето защо в случая е необходимо да се съобразят разпо-
редбите от Закона за устройство на територията, които се отнасят до общия 
устройствен план и заповедта за одобряването му по чл. 127, ал. 9 и които 
ги характеризират. Според тези разпоредби (чл. 103, ал. 2) с общите устрой-
ствени планове се определят преобладаващото предназначение и начинът 
на устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от 
плана. Те задължително се съобразяват с предвижданията на устройствени-
те схеми – национални и районни (чл. 102, ал. 2 и чл. 103, ал. 4) и са основа 
на цялостното устройство на териториите на общините, на части от тях или 
на отделни населени места, което устройство има за задача (чл. 1) да гаран-
тира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих 
на населението. Тяхното изменение е възможно при определени предпос-
тавки, една от които е (чл. 134, ал. 1, т. 1) настъпването на съществени про-
мени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е 
бил съставен планът. 

От посочената законова уредба следва, че с общия устройствен план 
се дават само общите рамки и насоки за изграждане и развитие на съот-
ветните територии, при което планирането е с дългосрочен характер, но 
няма пряко приложение за отделните поземлени имоти и за разрешаване 
на строителство в тях. Като акт за управление на територията той защи-
тава интересите на обществото и с него се гарантират ценности, които са 
конституционно защитени – опазването и възпроизводството на околната 
среда (чл. 15), развитието на отделните райони (чл. 20), правото на благо-
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приятна околна среда (чл. 55). Законодателят е изключил съдебния контрол 
по отношение на заповедта по чл. 127, ал. 9 ЗУТ именно с оглед защитата 
на обществения интерес и приоритетната закрила на тези конституционни 
ценности. ... Поради това оспорената разпоредба не противоречи на чл. 120, 
ал. 2 от Конституцията. 

Трябва да се отбележи, че необжалваемостта на заповедта по чл. 127, 
ал. 9 ЗУТ не накърнява защитата на правото на собственост и неприкосно-
веността на частната собственост. Действително от чл. 17, ал. 1 от Консти-
туцията произтича задължение за създаване от държавата на правни механи-
зми, които осигуряват закрилата на собствеността. Но за случаите, в които 
засягането на правото на собственост е свързано с актове по устройственото 
планиране на територията, такива механизми има. ... Заповедта по чл. 127, 
ал. 9 ЗУТ, както вече се посочи, е за одобряване на общ устройствен план на 
селищно образувание с национално значение. Редът за създаване на плана 
изисква подлагането му на обществено обсъждане, чието провеждане се 
оповестява предварително, като в хода на неговото осъществяване могат 
да бъдат направени искания, бележки, възражения, а воденият на обсъжда-
нето писмен протокол се прилага към документацията за експертния съвет 
(чл. 127, ал. 1 във връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ). На второ място, изработеният 
при спазването на този ред общ устройствен план действително съдържа 
предвиждания, които са задължителни за подробния устройствен план до-
сежно преобладащото предназначение на териториите, вида и предназна-
чението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда 
и културно-историческото наследство (чл. 104, ал. 1 ЗУТ). Подробните ус-
тройствени планове съблюдават предвижданията в указаните насоки, като 
определят конкретното предназначение и начина на устройство на отдел-
ните поземлени имоти (чл. 103, ал. 3 ЗУТ). Решенията и заповедите обаче, 
с които те се одобряват, подлежат на съдебен контрол (чл. 213–215 ЗУТ). И 
на трето място, влезлите в сила подробни устройствени планове могат да 
бъдат изменяни по инициатива на заинтересуваните лица при условията и 
реда, съдържащи се в чл. 134 ЗУТ, и когато това налага промени в действащи 
общи устройствени планове, изменят се и те. 

Изтъкнатите възможности за участие в задължително провеждащото се 
обществено обсъждане на общия устройствен план, за съдебен контрол на 
акта за одобряване на подробния устройствен план и за иницииране на из-
менения на влязъл в сила подробен устройствен план, които могат да нало-
жат изменяне и на съответния общ устройствен план, са проявни форми на 
правото на защита. Те, както изискват ал. 1 и 3 на чл. 17 от Конституцията, 
осигуряват защитата на правото на собственост и закрилят неприкоснове-
ността на частната собственост.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение.
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Особено мнение на съдиите Васил гоцев и Владислав Славов 
Подписахме решението с особено мнение по следните съображения: 
Правилото относно съдебното обжалване на административните актове 

съгласно чл. 120, ал. 2 от Конституцията е, че всички, които засягат гражда-
ните и юридическите лица, могат да бъдат обжалвани. Изключение е пред-
видено само за тези, които са изрично посочени със закон. ... Според Кон-
ституционния съд изключението е предвидено само когато „друга по-важна, 
но изрично конституционно прогласена ценност трябва да бъде приоритетно 
защитена“. Като пример се дава националната сигурност. В чл. 128, ал. 3 от 
Административнопроцесуалния кодекс са посочени като необжалваеми по 
съдебен ред административни актове, с които непосредствено се осъществя-
ват външната политика, отбраната и сигурността на страната. Изключването 
на съдебния контрол върху заповедта на министъра на регионалното разви-
тие и благоустройството, въведено с ал. 9 на чл. 127 ЗУТ, несъмнено засяга 
гражданите и юридическите лица, чиито имоти са включени в общия устрой-
ствен план на селищно образувание с национално значение. Макар и общият 
устройствен план да не поражда преки правни последици относно отделните 
имоти, той предопределя решенията на последващите подробни устройстве-
ни планове, които вече пряко засягат имотите. ... Изключването на съдебното 
обжалване в конкретния случай е в противоречие с чл. 17, чл. 56, чл. 136, ал. 
2, чл. 140 и чл. 145 от Конституцията и не може да се оправдае с необходи-
мостта от защита на други по-висши конституционни ценности. Не би могло 
да се каже, че отстраняването на едно закононарушение, допуснато от общия 
устройствен план, ще наруши осигуряване на ценностите, споменати в чл. 15 
от Конституцията, или ще попречи да се създадат условия за благоприятно 
развитие на отделните райони на страната (чл. 20 от Конституцията). ...

РЕШЕНИЕ № 6 от 4 юли 2006 г. по к.д. № 5/2006 г.76

делото е образувано по искане на: група народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционността на § 2 от Закона 

за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ЗИДЗДС) 
(ДВ, бр. 17 от 2006 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на група народни представители от ХL Народно съ-

брание за установяване противоконституционността на § 2, т. 2 от Закона за 
изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ДВ, бр. 17 от 
2006 г.), с който се създава ал. 2 и 3 в чл. 32 от Закона за държавната соб-
ственост.

76 Обн., ДВ, бр. 57 от 14 юли 2006 г.
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Мотиви:
а) Въпроси
Подателите на искането поддържат, че с атакуваната норма, с която в 

чл. 32 от Закона за държавната собственост (ЗДС) се създават ал. 2 и 3, про-
тиворечи на чл. 17, ал. 1, 3 и 5, чл. 4 и чл. 57, ал. 2 от Конституцията на 
Република България. Счита се, че с новосъздадените разпоредби за база на 
обезщетението за принудително отчуждените имоти се определя очевидно 
неравностойна величина – цени, посочени в практиката за целите на данъч-
но облагане на имоти. Изтъква се още, че поради тенденциозно и погрешно 
тълкуване на думата „предварително“ от чл. 17, ал. 5 от Конституцията за 
меродавна се определя оценката на имота преди извършването на предсто-
ящите мероприятия, които неизменно покачват цената на всички имоти в 
околността. Твърди се, че по този начин грубо се погазва конституционното 
изискване за равностойност на обезщетението. ...

б) Аргументи
По искането за установяване на противоконституционността на § 2, 

т. 2 ЗИДЗДС относно новосъздадената с нея ал. 2 на чл. 32 ЗДС
Съгласно чл. 17, ал. 5 от Конституцията принудителното отчуждаване 

на собственост за държавни нужда може да става само въз основа на закон, 
при условие че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и 
след предварително и равностойно обезщетение. ... 

Както изрично е подчертано в мотивите към проекта на ЗИДЗДС, 
включващ атакуваните разпоредби, основната причина за създаването им 
е липсата на законова дефиниция за понятието „равностойно парично обез-
щетение“, а оттук и липсата на еднакви критерии, които да се прилагат при 
определянето на обезщетението на засегнатите от принудителното отчуж-
даване собственици. Посочено е, че тази законодателна празнота има за по-
следица, при обжалване пред съда на определеното по реда на чл. 34а, ал. 1 
и 2 ЗДС обезщетение, назначените експерти да оценяват отчуждените имоти 
по различни критерии за понятието „равностойно парично обезщетение“. В 
резултат на това се получават значително различаващи се крайни оценки – в 
някои случаи в пъти по-високи от действителните пазарни цени на отчуж-
даваните имоти. 

В тази връзка безспорно е, че запълването на съществуващата законова 
празнота чрез създаването на съответната уредба с чл. 32, ал. 2 и 3 ЗДС е 
обществено необходимо, за да се гарантира на физическите и юридическите 
лица равенството пред закона. 

Според новосъздадената ал. 2 на чл. 32 ЗДС равностойното парично 
обезщетение по ал. 1 се определя в съответствие с предназначението на имо-
тите преди влизането в сила на подробния устройствен план въз основа на 
пазарните цени на имоти с подобни характеристики, намиращи се в близост 
до отчуждавания. 
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За да може да се прецени дали тази разпоредба е в съответствие с Кон-
ституцията – не  ѝ   противоречи, трябва преди всичко да се разкрие смисълът 
на понятието „равностойно парично обезщетение“. ... 

В общи линии съществуващата законова празнота, която се цели да бъде 
запълнена с атакуваните разпоредби, се свежда и до неяснотата как следва 
да се оценява имотът, който се отчуждава – дали като имот с променено 
предназначение с оглед на обекта, който подлежи да бъде изграден, или като 
имот с предназначението, което е имал преди влизане в сила на подробния 
устройствен план. ...

По отношение на момента, към който трябва да бъдат взети предвид 
посочените обективни критерии за определяне на равностойното парично 
обезщетение, Конституционният съд намира, че регламентираното с разпо-
редбата като меродавно „предназначението на имотите преди влизане в сила 
на подробния устройствен план“ е задължителна предпоставка за постигане 
на предписаното от Конституцията равностойно обезщетение. По този на-
чин се изключва евентуалното влияние в една или друга посока на влезлия 
в сила подробен устройствен план върху цените на подлежащите на отчуж-
даване по него имоти. Парично обезщетение, определено с оглед бъдещото 
предназначение на отчуждения имот, не би било равностойно, защото то не 
съответства на действителната цена на имота, която той има преди влиза-
нето в сила на подробния устройствен план, когато и възниква основани-
ето за неговото принудително отчуждаване. В този евентуален процес на 
влияние отчужденият собственик няма участие, а следователно и основа-
ние да претендира за някакво отражение върху дължимото му обезщетение 
по определения от атакуваната разпоредба ред. Независимо от това, да се 
прави опит да се дава оценка на един имот с оглед на неговото бъдещо 
предназначение, на евентуалните бъдещи доходи от този имот, е нещо твър-
де имагинерно. Ето защо невключването от законодателя на евентуалното 
влияние на влезлия в сила подробен устройствен план като критерий при 
определянето на равностойното парично обезщетение не прави тази норма 
противоконституционна. 

Конституционният съд не споделя тезата на искателите относно твърдя-
ното от тях „тенденциозно и погрешно тълкуване“ от законодателя на дума-
та „предварително“, която фактически е част от понятието „предварително 
парично обезщетение“, използвано в чл. 32, ал. 1 ЗДС. Изтъква се, че в тази 
дума законодателят е вложил смисъла на „определяне цената на отчужда-
ван имот преди мероприятията, свързани с отчуждението“. Неправилното ѝ  
тълкуване имало за последица противоконституционността на създадената 
нова ал. 2 на чл. 32 ЗДС. Законовата дефиниция на понятието „равностойно 
парично обезщетение“ и посочените в него обективни критерии, от които 
следва да се изхожда при определянето му, нямат отношение към твърдяно-
то от искателите. Съдът счита, че понятието „предварително парично обез-
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щетение“ трябва да се тълкува в неговата цялост, за да се разкрие истин-
ският му смисъл, а не само отделната дума от него, извадена от контекста, 
в който е използвана. Изхождайки от това, Конституционният съд приема, 
че смисълът на понятието „предварително парично плащане“ се изразява в 
плащането като предпоставка за извършване на отчуждаването, поради кое-
то и то задължително предхожда прехвърлянето на собствеността и завзема-
нето на имота. (В този смисъл Конституционният съд е изразил разбирането 
си и в мотивите на Решение № 7 от 2001 г. по к.д. № 1/2001 г.) Предвари-
телното парично плащане не влияе върху определяне размера на цената на 
отчуждавания имот, а поради това няма и отношение към определянето на 
равностойното парично обезщетение. ... Предписаният с чл. 32, ал. 2 ЗДС 
ред за определяне на равностойно парично обезщетение не накърнява пра-
вото на собственост и неприкосновеността на частната собственост, прогла-
сени от чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията. Действително от тези разпоредби 
произтича задължението на държавата да гарантира и закриля тези основ-
ни конституционни начала. Законодателят в случая е постигнал това, като е 
създал атакуваната разпоредба в защита на интересите на собствениците на 
принудително отчуждени имоти. 

От особено важно значение е да се подчертае, че с регламентирания ме-
ханизъм, чрез който имотите на гражданите, намиращи се в едно и също на-
селено място, при принудителното им отчуждаване се оценяват по еднакви 
критерии и начини, е постигнато и спазване на основното конституционно 
начало за равенство на всички граждани пред закона (чл. 6, ал. 2 от Консти-
туцията). ... 

Конституционният съд не споделя и тезата на искателите за противоре-
чие на разглежданата норма с чл. 4, ал. 1 от Конституцията, поради което 
намира и за неоснователно искането за обявяване на нейната противокон-
ституционност на това основание. Гарантираната правна сигурност и рав-
нопоставеност на всички граждани пред закона, постигната, както се посочи 
по-горе, с атакуваната разпоредба, е в съответствие именно с принципа на 
правовата държава. ... 

По искането за установяване на противоконституционността на § 2, 
т. 2 ЗИДЗДС относно новосъздадената с нея ал. 3 на чл. 32 ЗДС

Нормата предвижда в случай, че не могат да се определят пазарните 
цени на имоти с подобни характеристики поради липса на извършени сдел-
ки в съответната служба за вписванията, равностойното парично обезще-
тение да се определя по реда на: 1) Правилника за прилагане на Закона за 
държавната собственост – за имоти в урбанизираните територии и устрой-
ствени зони; 2) наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и пол-
зването на земеделските земи – за земеделски земи и 3) наредбата по чл. 19, 
ал. 1 от Закона за горите – за земи и гори, включени в горския фонд. 
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По този начин нормата регулира изключенията от правилото за опре-
деляне на равностойното парично обезщетение, създадено с предходната 
алинея на чл. 32 ЗДС. ... 

Законодателят не е допуснал противоконституционност на атакувана-
та уредба. Нейното създаване е продиктувано от защитата на същите онези 
конституционни начала и принципи, които са били ръководни при създава-
нето на ал. 2 на чл. 32 ЗДС. ... 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 4 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдиите Васил гоцев и Владислав Славов 
Подписахме решението по делото с особено мнение и считаме, че иска-

нето за обявяване противоконституционността на § 2 от Закона за изменение 
и допълнение на Закона за държавната собственост (ДВ, бр. 17 от 2006 г.) е 
основателно. Съображенията ни са следните: 

Член 17, ал. 5 от Конституцията повелява, че принудителното отчужда-
ване на собственост за държавни и общински нужди може да става само след 
„предварително и равностойно обезщетение“. Това означава, че преди да е 
извършено отчуждението имотът следва да се заплати на собственика, и то 
толкова, колкото струва в момента, преди отчуждението и преди извършване 
на мероприятието, във връзка с което то се извършва. Излишно в мотивите 
на решението се търси законова дефиниция на израза „равностойно парично 
обезщетение“. Няма никаква нужда от такава дефиниция, защото предел-
но ясно е, че „равностойно“ значи да се заплати толкова, колкото струва 
имотът. А след като Конституцията изисква това да стане предварително, то 
„предварителното и равностойно“ заплащане означава, че ще се плати тол-
кова, колкото е цената в момента. Равностойността на обезщетението е това, 
което в момента може да се получи за имота на свободния пазар. 

Съгласно чл. 32 ЗДС имотите могат да се отчуждават за държавни и об-
ществени нужди само при наличие на влязъл в сила подробен устройствен 
план. Влизането в сила на плана обаче не води до незабавно отчуждение. 
Ако с него се променя характеристиката на имота, това може да влияе и 
върху неговата цена. След влизането на плана в сила имотът вече има нова 
характеристика и продажбата му на свободния пазар не може да не се влияе 
от нея. На тази нова цена собственикът би могъл евентуално да продаде 
имота преди отчуждаването. ... Несъмнено противоконституционна е и раз-
поредбата на новата ал. 3, чл. 32 ЗДС. 

За определяне пазарната цена на имота най-напред тя препраща към из-
вършените сделки в Службата по вписванията. Известно е, че нотариалната 
форма за прехвърляне на собственост с недвижим имот е задължителна за 
прехвърляне на собствеността при сделки с недвижими имоти, но не изобщо 
за извършване на сделки върху недвижими имоти. Практиката от редица го-
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дини в страната сочи, че се извършват сделки с имоти и чрез предварителни 
договори, които не подлежат на вписване. Понякога те дават начало на дъл-
гата придобивна давност. Не случайно нашето законодателство на няколко 
пъти е валидирало такива договори. Не може законодателят да си затвори 
очите пред едни всеобщи известни факти. Цената при нотариални прехвър-
ляния в много случаи се симулира. ... Един имот винаги има пазарна цена! 
Ограничаването на възможностите тя да бъде определена, като се изключват 
например сделките без участие на търговец или други възможни критерии за 
определяне на действителната цена на имота към момента на отчуждаването 
и въвеждането на подзаконови нормативни актове за определяне на цената 
с автор заинтересована страна – Министерски съвет, в никакъв случай не е 
регламентираното в чл. 17, ал. 5 от Конституцията равностойно обезщетение. 

Особено мнение на съдията Стефанка Стоянова 
1. Според мен в мотивите, обосноваващи крайния извод за отхвърляне 

на искането, има противоречие. С тях, от една страна, се приема, че обез-
щетението е равностойно по смисъла на чл. 17, ал. 5 от Конституцията, ко-
гато е съобразено с пазарната цена. При това изрично е уточнено какво се 
разбира под пазарна цена – тази, „която собственикът би получил от про-
дажбата на имота на свободния пазар“. От друга страна обаче, е изтъкната 
необходимостта от определяне по законов ред на размера на обезщетението 
по чл. 17, ал. 5 от Конституцията. С оглед на тази необходимост се приема, 
че не формираната на свободния пазар цена, а сумата, която е определена 
по предвидения в закона начин, отговаря на отбелязаното конституционно 
изискване обезщетението да е равностойно на принудително отчуждената 
собственост. ... 

2. Паричното обезщетение се определя по реда на правилника и на-
редбите, посочени в чл. 32, ал. 3 от Закона за държавната собственост, при 
липса на извършени сделки в съответната служба по вписванията. Считам 
разпоредбата за противоконституционна, тъй като тя препраща към норма-
тивно определени цени, които не са действителните пазарни цени и не са 
равностойно обезщетение по смисъла на чл. 17, ал. 5 от основния закон. 

Освен това съдържанието на разпоредбата сочи, че липсата на сделки 
през определен период от време се идентифицира с липса на пазар и съот-
ветно на пазарна цена. ... 

Особено мнение на съдията Маргарита Златарева 
...
Относно чл. 32, ал. 2 ЗДС 
1. ...Невъзможно (напълно погрешно) от юридическа гледна точка е да 

се определя цената на отчуждаемия имот към момент, преди да възникне 
основанието за отчуждаване. Думата „предварително“ е употребена в Кон-
ституцията в полза на отчуждения собственик, а не в негова вреда – спрямо 
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неговата собственост може да се посегне принудително само след предвари-
телно обезщетение, което не може да бъде определяно преди отреждане на 
имота за държавна, респ. общинска нужда. ... 

2. Базата, върху която ще се определя обезщетението при отчуждава-
не, е: пазарните цени на имоти с подобни характеристики, намиращи се в 
близост до отчуждавания. Този елемент, характеризиращ обезщетението, 
съдържа в себе си белезите на „пазарна цена“ – подобни цени на имоти в 
близост на отчуждавания, и срещу него не би имало никаква реакция, ако 
понятието „пазарна цена“ не се дефинираше в § 1а от допълнителните раз-
поредби (нов) ЗДС. Там пазарната цена се обвързва с посочения размер в 
нотариалния акт, вписан в Службата по вписвания, и то само ако става дума 
за възмездна сделка, по която поне едната страна е търговец. От кръга на 
сделките, които ще служат за база при определяне пазарната цена на от-
чуждаемия имот, са изключени сделки между физически лица, които не са 
търговци. Именно при тях по-често е възможно в нотариалните актове да се 
отразяват реалните цени на прехвърлянето. 

Избраният от законодателя подход драстично нарушава конституцион-
ния принцип за равенство на гражданите пред закона – чл. 6, ал. 2, изр. 1, 
и води до определяне на неравностойно обезщетение при отчуждаването, 
което е и нарушение на чл. 17, ал. 5 от Конституцията. ... 

3. Не без значение при обсъждане съответствието на законовата разпо-
редба с Конституцията са и мотивите за предприемане на законодателното 
изменение – противоречива съдебна практика при обжалване оценката на 
отчуждените имоти и нейното завишаване от съда (вж. становищата по де-
лото на МС и министъра на регионалното развитие и благоустройство). 

Излиза, че законодателят иска да дерогира функциите на ВКС и ВАС за 
упражняване върховен надзор за еднаквото прилагане на закона – чл. 124, 
чл. 125, ал. 1 от Конституцията, или оспорва правото на обжалване за за-
щита на нарушени основни права – чл. 56 от Конституцията, т.е. правото на 
гражданите да претендират за по-високи оценки при принудителното отне-
мане на собствеността им. 

Относно чл. 32, ал. 3 ЗДС 
С разпоредбата на чл. 32, ал. 3 ЗДС се въвежда изключение от общото 

правило за „равностойното парично обезщетение“ чрез пазарните цени на 
имоти с подобни характеристика, като се пристъпва към административно 
определяне на цената. ...Чрез атакуваните изменения на ЗДС се създава уред-
ба на отчуждаванията, напълно противоположна на сега действащата, с един-
ствената цел да се намали оценката на отчуждените имоти и да се защити 
публичният интерес. Кои са тези конституционни начала и принципи, чиято 
защита изисква превес над защитата на неприкосновената частна собстве-
ност, от постановеното решение на КС не може да се разбере, но очевидно 
балансът между частния и публичния интерес в случая не е постигнат. 



214   РАЗДЕЛ І. ОСНОВНИ НАЧАЛА

І.10. Установяване на държавен монопол
Чл. 18. (3) Държавата осъществява суверенни права върху радио-

честотния спектър и позициите на геостационарната орбита, определени 
за Република България с международни споразумения.

(4) Със закон може да се установява държавен монопол върху железо-
пътния транспорт, националните пощенски и далекосъобщителни мрежи, 
използването на ядрена енергия, производството на радиоактивни продук-
ти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества.

(5) Условията и редът, при които държавата предоставя концесии за 
обектите и разрешения за дейностите по предходните алинеи, се уреждат 
със закон.

(6) Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на 
гражданите и на обществото.

РЕШЕНИЕ № 11 от 25 септември 1997 г. по к.д. № 4/1997 г.77

делото е образувано по искане на: Министерски съвет.
Иска се: задължително тълкуване на чл. 18, ал. 1 от Конституцията.
Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 

от Конституцията.
Конституционният съд реши: 
Изразът „национално значение“, употребен в чл. 18, ал. 1 от Конститу-

цията, се отнася само до парковете. 
Публичноправната значимост и всеобща полезност е универсално по-

нятие и се отнася до всички обекти и ресурси, посочени в чл. 18, ал. 1 от 
Конституцията. Критериите за определянето му са от компетентността на 
законодателя. Законите, с които тези критерии се определят, подлежат на 
общо основание на конституционен контрол съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 от 
Конституцията. 

Мотиви: 
а) Въпроси
Тълкуване на чл. 18, ал. 1 от Конституцията относно това, дали поня-

тието „национално значение“, употребено в текста, се отнася към водите и 
горите, или само към парковете.

б) Аргументи
Конституционният съд намира, на първо място, че терминът „национал-

но значение“ от гледна точка на неговата директна правна релевантност би 
могъл да се отнесе единствено към парковете. Само защитените паркови 
територии, включително и в световната практика, обичайно се дефинират 
като такива с национално значение. 

77 Обн., ДВ, бр. 89 от 7 октомври 1997 г.
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Поначало терминът „национално значение“ подчертава белег, който 
е присъщ на всяка изключителна държавна собственост. Изключителната 
държавна собственост е онази собственост на обектите и ресурсите, визира-
ни в чл. 18, ал. 1 от Конституцията, която е преценена от законодателя като 
такава с национална публичноправна значимост и всеобща полезност. Всич-
ки тези критерии е невъзможно да бъдат описани в конституционния текст. 
Ето защо той предвижда това да стане със съответни закони.

Що се отнася до водите, там законодателят вероятно ще използва опита 
на европейските страни, където с много малки и несъществени изключения 
на водите се гледа като на общонационален неделим ресурс. 

В случая обаче терминът „национално значение“ е специално употребен 
само и единствено по отношение на парковете, защото такъв критерий и 
подход е възприет в наши и чужди нормативни актове (например Иейлстоун-
ския национален парк в Съединените американски щати, Националния парк 
„Витоша“ в България и пр.).

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдиите Станислав димитров и Николай Павлов
Съдиите не споделят приетото от Конституционния съд тълкуване с ре-

шението по горепосоченото дело, че изразът „национално значение“, упо-
требен в чл. 18, ал. 1 от Конституцията, се отнася само до парковете. Според 
тях този израз се отнася както до парковете, така и до водите и горите по 
следните съображения. Изброени са редица обекти, които са изключителна 
държавна собственост. Те са разделени на две основни категории. Едната 
категория обекти са определени безусловно от самата Конституция като из-
ключителна държавна собственост. Тяхната характеристика не може да се 
променя със закон, а само с изменение на Конституцията. Това са подземни-
те богатства, крайбрежната плажна ивица и републиканските пътища. Дру-
гата категория обекти – водите, горите и парковете с национално значение, 
природните и археологическите резервати – могат да бъдат определени за 
изключителна държавна собственост със закон, но само ако имат национал-
но значение.

Неправилно е разбирането, че терминът „национално значение“ тряб-
ва да се отнесе единствено към парковете, тъй като в световната практика 
само парковите територии обичайно се дефинирали така. Обявените за на-
ционални паркове почти във всички случаи включват и обширни водоеми и 
залесени територии, а не само затревени площи и цветя. Това означава, че те 
включват и води и гори с национално значение. Освен това и територии, за-
ети само от гори и/или водни площи, могат да бъдат обявени от закона за из-
ключителна държавна собственост, но само ако имат национално значение.
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РЕШЕНИЕ № 18 от 30 юни 1998 г. по к.д. № 17/1998 г.78

делото е образувано по искане на: Министерски съвет.
Иска се: тълкуване на чл. 18, ал. 5 във връзка с ал. 1, 2, 3 и 4 от Консти-

туцията.
Конституционният съд упражнява правомощията по: чл. 149, ал. 1, 

т. 1 от Конституцията.
Конституционният съд реши: 
Суверенните права на държавата по чл. 18, ал. 2 и 3 от Конституцията, 

предвид тяхната специфика, могат да бъдат упражнявани както чрез пре-
доставяне на концесии, така и чрез даване на разрешения (лицензии), като 
законът определя кой режим да се прилага. 

Мотиви: 
а) Въпроси
Съотносимо ли е прилагането на чл. 18, ал. 5 от Конституцията на Репу-

блика България в частта му „концесии върху обекти“ към суверенните права 
на държавата в ал. 2 и 3 на чл. 18? 

Как биха могли да се отграничат случаите на предоставяне на честоти 
чрез концесии за нуждите на таксита, за локални мрежи и други подобни 
случаи, когато формално погледнато се засягат „суверенни права“? Значи ли 
това, че ако приемем подобна теза в специален закон, тя ще противоречи на 
Конституцията? 

Възможно ли е ал. 5 на чл. 18 да се тълкува в смисъл, че за един и същ 
правен обект – „суверенни права върху геостационарната орбита и радио-
честотния спектър“, могат да се прилагат и концесионният, и разрешителни-
ят режим, както и къде следва да се търси критерият за избор между двата? 

б) Аргументи
В чл. 18, ал. 2 от Конституцията се използва понятието „суверенни пра-

ва“ на държавата върху континенталния шелф и изключителната икономи-
ческа зона за проучване, разработване, използване, опазване и стопанисване 
на биологичните, минералните и енергийните ресурси на тези морски прос-
транства. 

Държавата упражнява описаните в тази конституционна разпоредба 
права не като титуляр на правото на собственост върху вещи (материални 
обекти), а като субект (носител) на суверенна власт спрямо континенталния 
шелф и в изключителната икономическа зона. 

Суверенните права на държавата по чл. 18, ал. 2 от Конституцията са 
както върху обекти – биологичните, минералните и енергийните ресурси на 
посочените морски пространства, така и за дейности – проучване, разрабо-
тване и опазване на същите ресурси. 

78 Обн., ДВ, бр. 77 от 7 юли 1998 г.
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Според ал. 3 на чл. 18 от Конституцията държавата осъществява суве-
ренни права върху радиочестотния спектър и позициите на геостационарната 
орбита, определени за Република България с международни споразумения. 

Радиочестотният спектър и позициите на геостационарната орбита са 
специфични обекти, общочовешко достояние, и ползването им от отделните 
държави се разпределя и осъществява посредством международни споразу-
мения.

Определеният за Република България с международни споразумения 
радиочестотен спектър се разпределя за граждански нужди, за нуждите на 
отбраната и сигурността. Радиочестотният спектър за граждански нужди 
държавата предоставя на физически и юридически лица. 

Посредством предоставения радиочестотен спектър могат да се осъ-
ществяват различни по вид дейности, свързани с предаване на информа-
ция, като телевизионно и радиоразпръскване, препредаване на телефонни 
канали чрез радиорелейни мрежи, осъществяване на мобилни телефонни и 
пейджинг услуги и др. Разрешения за осъществяването им предоставя дър-
жавата, защото тя разполага със суверенни права спрямо тях. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 33 от 8 декември 1998 г. по к.д. № 30/1998 г.79

делото е образувано по искане на: 61 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционността на чл. 6, чл. 8, 

ал. 1 и 2, чл. 9 и чл. 11, ал. 1 относно думите „към Министерския съвет“, 
чл. 11, ал. 2, чл. 23, ал. 2, чл. 27, т. 4 относно думите „и предоставяне на 
обществени далекосъобщителни услуги чрез радиочестотен спектър“ и „от 
Министерския съвет“, чл. 27, т. 5 и т. 6 относно думите „и одобрение от 
Министерския съвет“, чл. 42 относно думите „прави предложение пред 
Министерския съвет“, чл. 44, чл. 45, чл. 47, чл. 48, чл. 56 относно думите 
„след решение на Министерския съвет“, чл. 60, ал. 2, чл. 62, ал. 2 и ал. 
3 относно думите „след одобрение от Министерския съвет“, чл. 62, ал. 7 
относно думите „на Министерския съвет“, заглавията „Управление на да-
лекосъобщителните дейности“ на Глава втора и „Управление“ на раздел I 
от същата Глава втора, § 10, § 11, ал. 2, § 12, § 14, ал. 4, § 17 от Закона за 
далекосъобщенията (ЗД) (ДВ, бр. 93 от 1998 г.). 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането за установяване на противоконституционността на 

чл. 6, чл. 8, ал. 1 и 2, чл. 9 и чл. 11, ал. 1 относно думите „към Министерския 
съвет“, чл. 11, ал. 2, чл. 23, ал. 2, чл. 27, т. 4 относно думите „и предоставяне 

79 Обн., ДВ, бр. 147 от 15 декември 1998 г. 



218   РАЗДЕЛ І. ОСНОВНИ НАЧАЛА

на обществени далекосъобщителни услуги чрез радиочестотен спектър“ и 
„от Министерския съвет“, чл. 27, т. 5 и т. 6 относно думите „и одобрение 
от Министерския съвет“, чл. 42 относно думите „прави предложение пред 
Министерския съвет“, чл. 44, чл. 45, чл. 47, чл. 48, чл. 56 относно думи-
те „след решение на Министерския съвет“, чл. 60, ал. 2, чл. 62, ал. 2 и ал. 
3 относно думите „след одобрение от Министерския съвет“, чл. 62, ал. 7 
относно думите „на Министерския съвет“, заглавията „Управление на да-
лекосъобщителните дейности“ на Глава втора и „Управление“ на раздел I 
от същата Глава втора, § 10, § 11, ал. 2, § 12, § 14, ал. 4, § 17 от Закона за 
далекосъобщенията (ЗД) (ДВ, бр. 93 от 1998 г.).

Мотиви: 
а) Въпроси
Държавната намеса при предоставяне на лицензии и разпределение на 

радиочестотния спектър.
б) Аргументи
По раздел първи от искането – вж. раздел V
Втората разпоредба е чл. 8 ЗД, установяваща право на Министерския съ-

вет да одобрява издаването на лицензии за изграждане на далекосъобщител-
ни услуги чрез ползване на радиочестотен спектър. Срещу това правомощие 
на Министерския съвет са основните възражения на вносителите на искане-
то. Както ще се поясни в следващата част от мотивите, това правомощие има 
конституционно основание в чл. 18, ал. 3 и 5 от Конституцията. 

Конституционният съд не споделя становището на вносителите за про-
тивоконституционност на разпоредбите на ЗД, предвиждащи участие на 
Министерския съвет при издаване, изменение, допълване, спиране, прекра-
тяване и отнемане на лицензии. Във всички разпоредби на ЗД, посочени в 
раздел първи на искането, участието на Министерския съвет в лицензира-
нето, изразено в одобрения или разрешения, е предвидено само когато дале-
косъобщителните дейности се осъществяват чрез радиочестотния спектър. 
Суверенни права върху този спектър осъществява единствено държавата 
(чл.18, ал. 3 от Конституцията) и само тя може да предоставя разрешения 
(лицензии) за извършване на дейности чрез ползване на радиочестотен 
спектър (чл. 18, ал. 5 от Конституцията). Държавата не може да се откаже 
от конституционно предоставените само на нея права и да ги отстъпи на 
недържавен орган, защото това ще бъде нарушение на Конституцията. Член 
18, ал. 3 и 5 от основния закон прави единствено възможна правна уредба, 
според която държавата чрез определен от закон държавен орган лицензира 
всяка дейност, осъществявана чрез ползване на радиочестотния спектър. 

В конституциите на държавите – членки на Европейския съюз, въпросът 
за радиочестотния спектър не е третиран. Същите конституции не съдържат 
разпоредби, аналогични на чл. 18, ал. 3 и 5 от Конституцията на Републи-
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ка България, поради което разпоредбите от ЗД, включени в раздел първи 
от искането, не могат да се съпоставят с европейското законодателство и 
директивите на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз. 

Конституцията в чл. 18, ал. 5 не конкретизира чрез кой свой орган дър-
жавата ще предоставя лицензиите. Няма конституционна пречка с оглед ес-
теството на лицензирането като държавна дейност законодателят да го въз-
ложи на изпълнителната власт, съответно на върховния  ̀и   орган – Министер-
ския съвет, който ръководи и осъществява вътрешната политика, осигурява 
обществения ред и националната сигурност (чл. 105 от Конституцията), за 
нуждите на които се ползва част от радиочестотния спектър.

По раздел втори от искането – вж. раздел V
По раздел трети от искането 
С атакуваните в тази част от искането разпоредби на ЗД се съчетават 

конституционното изискване държавата да предоставя лицензии и при 
ползване при радиочестотния спектър за радио- и телевизионни дейности 
(чл. 18, ал. 5) с произтичащото от чл. 40, ал. 1 от Конституцията изискване 
радиото и телевизията да се превърнат в автономни институции, ръководе-
ни от недържавен орган. 

Конституционният съд не споделя разбирането, че правата на държава-
та върху радиочестотния спектър са ограничени до законово определяне на 
правилата за ползване на спектъра. Това разбиране е в очевидно противоре-
чие с ал. 5 на чл. 18 от Конституцията, според която държавата, а не недър-
жавен орган извършва лицензирането, като закон трябва да уреди условията 
и реда, при които държавата ще предоставя разрешенията си. Както вече 
Конституционният съд е посочил, държавната намеса при разпределение 
на радиочестотния спектър е неизбежна, от което следва, че свободата на 
електронните медии по чл. 40, ал. 1 от Конституцията не изключва интер-
венцията на държавата. Принципът на чл. 40, ал. 1 ще бъде спазен, когато 
условията и редът за лицензиране са публични, достъпни и предварително 
установени, което в случая е извършено със ЗД в изпълнение на разпоредба-
та на чл. 18, ал. 5 от Конституцията. 

Становището на вносителите, че лицензии за радио- и телевизионна 
дейност следвало да се дават от независим от държавата орган, противоречи 
на чл. 18, ал. 5 от Конституцията, посочваща, че именно държавата един-
ствена има право да предоставя лицензии, когато се ползва радиочестотният 
спектър. 

Както е посочено в директиви 97/13/ЕС; 97/51/ЕС; 90/387/ЕС и 90/388/ЕС 
на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз, даването на ли-
цензии за дейност в телекомуникационния спектър трябва да става по начин, 
гарантиращ независимост на регулаторния орган от операторите (телекому-
никационните организации) чрез отделяне на регулаторните от операторски-
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те функции и чрез юридическо отделяне и функционална независимост на 
регулаторните органи от операторите. Законът за далекосъобщенията (чл. 
23, ал. 3) е съобразен с тези директиви, отнасящи се до отношенията между 
предоставящ и получаващ лицензия за ползване на радиочестотен спектър. 

По изложените съображения искането в тази му част следва да бъде от-
хвърлено. 

По раздел четвърти от искането 
Законът за концесиите (ЗК), както следва от наименованието му и от 

неговия чл. 1, урежда условията и реда за предоставяне на концесии, не и на 
лицензии. В него е предвидено, че концесии се предоставят както за обекти, 
така и за дейности, включително телекомуникационни (далекосъобщител-
ни) услуги (чл. 2, ал. 1, чл. 4 и чл. 5, т. 3). 

За периода от влизане в сила на ЗК до отмяната на неговите чл. 4, ал. 1, 
т. 4 и чл. 5, т. 3 с § 3 ПЗРЗД далекосъобщителните дейности са могли да 
бъдат осъществявани на основание на предоставени концесии, но не и на 
издадени лицензии. През същия период е бил приложим ЗК. Оспореният с 
искането § 14, ал. 4 ПЗРЗД има предвид осъществяване на далекосъобщи-
телни дейности на основание на издаден лиценз през посочения период, т.е. 
в нарушение на ЗК. Като противоречащи на действалия по същото време 
законов режим такива лицензии са незаконосъобразни, с което е съобразен 
§ 14, ал. 4 ПЗРЗД, като предписва кандидатстване за издаване на лицензия 
по общия ред, установен със ЗД. 

Позоваващият се на незаконосъобразен правен акт не може да бъде по-
ставен в еднакви правни условия за стопанска дейност с останалите граж-
дани и юридически лица, които черпят права от законосъобразни актове. 
Поради това няма нарушение на чл. 6, ал. 2 и чл. 19, ал. 2 от Конституцията. 

По раздел пети от искането 
В последната част от искането си вносителите поддържат, че разпоред-

бите на § 10, § 11, ал. 2 и § 12 ПЗРЗД противоречат на чл. 19, ал. 1 и 2 от 
Конституцията, като ограничават правото на избор на частните оператори 
и ги задължават да наемат линии само от БТК, на която се дава лиценз да 
осъществява дейностите по предоставяне на обикновена телефонна услуга 
и по предоставяне на линии под наем, върху които дейности се установява 
държавен монопол до 31 декември 2002 г. 

Конституционният съд е имал възможност да се произнесе с тълкувател-
ното си Решение № 2 от 1996 г. по к.д. № 26/1995 г. – ДВ, бр. 16 от 1996 г., че 
в чл. 18, ал. 4 от Конституцията са изброени изчерпателно стопанските дей-
ности, в сферата на които държавата със закон може да установи монопол. В 
изброяването са включени националните далекосъобщителни мрежи. Как-
то е посочено от вносителите в искането им, „Далекосъобщителни мрежи 
– държавна собственост, към настоящия момент са далекосъобщителните 
мрежи на Българската телекомуникационна компания“. Те са национални, 
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обхващат цялата страна, а не отделни райони. Върху тях може да се уста-
нови държавен монопол, не и върху мрежите на недържавни организации. 
Държавният монопол представлява изключение от конституционните прин-
ципи на пазарната икономика, които ясно са формулирани в чл. 19, ал. 1 и 2 
от Конституцията. Монополът създава не само икономически, но и правни 
различни условия за стопанските субекти. Понеже § 10 установява държа-
вен монопол на основание чл. 18, ал. 4 от Конституцията, произтичащите от 
това ограничения за стопански дейности (§ 11, ал. 2) през времето, за което 
е установен държавният монопол (§ 12), не са в противоречие с Конститу-
цията. След като със закон (ЗД) се установява държавен монопол в сфера на 
стопанска дейност, включена в изчерпателното изброяване по чл. 18, ал. 4 от 
Конституцията, изискването за еднакви правни условия за стопанска дейност 
(чл. 19, ал. 2) в същата сфера няма приложение. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията димитър гочев 
Особеното мнение е по чл. 27, т. 5, чл. 62, ал. 2 и § 14, ал. 4 от Закона за 

далекосъобщенията. 
По чл. 27, т. 5 
Според съдията разпоредбата противоречи на чл. 40 от Конституцията и 

тълкувателното Решение № 7 от 1996 г. на Конституционния съд, тъй като с 
прекратяване и спиране на лиценз за „радио или телевизионна дейност“ на 
ДКД се дава възможност да упражнява цензура върху тази дейност. 

По § 14, ал. 4 от допълнителните разпоредби 
Текстът противоречи на принципите на правовата държава – чл. 4 от 

Конституцията и на чл. 17, ал. 3 от Конституцията. С този текст се посяга 
на придобити права по придобити лицензии след влизане в сила на Закона 
за концесиите. Принципът на правовата държава предполага законодателно 
осигуряване на правна сигурност на носителите на материалните права и 
ограничаването на придобити права може да бъде въведено от законодателя 
само в интерес на други конституционно защитени права или на обществе-
ния интерес, когато това изрично е предвидено при балансиране на правата. 
В случая такъв баланс липсва. Не може да се прави разлика между лицата, 
придобили лицензии преди Закона за концесиите, и тези, придобили лицен-
зии след влизане в сила на Закона за концесиите, тъй като тези две групи 
лица са придобили тези лицензии на основание на един и същи режим. 

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров 
Особеното мнение е по § 10, буква „б“, § 11, ал. 2 и § 12 ПЗРЗД. Спо-

ред съдията разпоредбата, според която „...се установява държавен монопол 
върху: ... /б/ предоставяне на линии под наем...“, е противоконституционна. 
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Докато установяването на държавен монопол за определен срок върху пре-
доставянето на обикновена телефонна услуга чрез фиксираната телефонна 
мрежа може да бъде оправдано с националния характер на изградената теле-
фонна мрежа, то установяването на държавен монопол върху предоставяне 
на линии под наем не може да бъде конституционно обосновано. Правото на 
едно лице да ползва собствеността си, включително като я отдава под наем, 
е неотделим елемент от правото на собственост. Правото на собственост е 
основно конституционно право и ограничаването на неговото упражняване 
в цялата му пълнота е допустимо само при наличието на сериозни, консти-
туционно установени съображения за това. Отнемането на правото на да-
лекосъобщителните оператори да ползват, съответно да отдават под наем 
собствените далекосъобщителни мрежи представлява противоконституци-
онно посегателство върху правото им на собственост и противоречи както 
на чл. 17, ал. 1 и 3, така и на чл. 19, ал. 2 и 3 от Конституцията.

РЕШЕНИЕ № 9 от 16 юни 1999 г. по к.д. № 8/1999 г.80

делото е образувано по искане на: 49 народни представители. 
Иска се: установяване на противоконституционността на Закона за ра-

тифициране на Спогодбата за сътрудничество в областта на енергетиката и 
инфраструктурата между правителството на Република България и прави-
телството на Република Турция и на Протокола за сътрудничество в област-
та на енергетиката и инфраструктурата между правителството на Република 
България и правителството на Република Турция (ДВ, бр. 33 от 1999 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на 49 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за обявяване за противоконституционен Закона за ратифициране 
на Спогодбата за сътрудничество в областта на енергетиката и инфраструк-
турата между правителството на Република България и правителството на 
Република Турция и на Протокола за сътрудничество в областта на енерге-
тиката и инфраструктурата между правителството на Република България и 
правителството на Република Турция (ДВ, бр. 33 от 1999 г.). 

Мотиви:
За първата част на мотивите – вж. раздел VІІІ
Привеждат се съображения и за противоконституционност на самите 

международни договори – спогодбата и протокола за сътрудничество между 
правителствата на България и Турция. Така в искането се поддържа, че с 
уговорката в чл. 3 на Спогодбата да се позволи на конкретни турски друже-

80 Обн., ДВ, бр. 57 от 25 юни 1999 г.
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ства да участват в смесени дружества за реализацията на предвидените ин-
фраструктурни и енергийни проекти, вместо строителството на тези обекти 
да се предостави чрез търг или конкурс, се заобикалял чл. 19, ал. 2 от Кон-
ституцията и гарантираните с него за всички граждани и юридически лица 
еднакви правни условия за стопанска дейност, а така също и принципите на 
правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията). Доводите в тази насока 
са неоснователни. Те не държат сметка за основния конституционен прин-
цип в чл. 19, ал. 1 от Конституцията, според който икономиката на страната 
се основава на свободната стопанска инициатива. А последната предполага 
включително и свобода на избор на контрагентите, с които гражданите и 
юридическите лица влизат в стопански отношения. Наистина ал. 2 на чл. 19 
поставя известни рамки на тази свобода, като предвижда, че законите тряб-
ва да създават еднакви условия за развиване на стопанските отношения, да 
не допускат монополни привилегии и т.н. Но разпоредбата на чл. 19, ал. 2 
от Конституцията няма абсолютен характер и е допустимо по съображения 
за целесъобразност да се отстъпи от нея. Такива отклонения например са 
допуснати с § 2 и 3б от преходните и заключителните разпоредби на Закона 
за концесиите. 

Но независимо от изложеното от договорите, предмет на делото, се виж-
да, че става дума за инфраструктурни и енергийни обекти (каскадата „Горна 
Арда“ и отсечката „Оризово – Капитан Андреево“ от магистрала „Марица“), 
които са обекти – публична държавна собственост. Съответно за обектите – 
публична собственост на държавата, не се отнасят изискванията по чл. 19, 
ал. 2 от Конституцията. За тях се отнася чл. 18, ал. 5 от Конституцията, 
изискващ само режимът на ползване и разпореждане да е уреден със закон. 

По тези съображения доводите в искането, че са нарушени или заоби-
колени разпоредбите на чл. 4, ал. 1 и чл. 19, ал. 2 от Конституцията, са не-
приемливи. 

Неоснователно е и възражението, че с ратифицирането на договорите е 
заобиколено екологичното законодателство на страните, като са поети анга-
жименти за строителство без съответните екологични проверки и експерти-
зи. Както в чл. 3 на Спогодбата, така и в чл. 1 на Протокола за сътрудничест-
во в областта на енергетиката и инфраструктурата между правителствата 
на България и Турция е изрично предвидено, че това сътрудничество, респ. 
визираната в рамките на него реализация на някои инфраструктурни и енер-
гийни проекти, ще се осъществи в съответствие и при условията на дейст-
ващото българско законодателство – взети са всички мерки, които законите 
изискват при предприемането на предвиденото в договорите строителство 
– извършена е оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), се-
зиран е бил Висшият експертен екологичен съвет, който е взел съответно 
решение, поради промяна във варианта на строителството е била открита 
процедура по актуализиране документацията по ОВОС и пр. 
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Колкото се отнася до твърдението в искането, че сключените договори 
и тяхната ратификация не били в интерес на българската държава, това е 
въпрос на политическа и икономическа целесъобразност, по който Консти-
туционният съд не е компетентен да се произнесе. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 6 от 19 септември 2000 г. по к.д. № 8/2000 г.81

делото е образувано по искане на: 51 народни представители.
Иска се: даването на задължително тълкуване на чл. 18, ал. 4 от Кон-

ституцията по въпросите: 1) установяването на държавен монопол върху 
дейностите по тази разпоредба обхваща ли и възможността за „прехвърля-
нето“ му на други лица, включително и по реда на Закона за преобразуване 
и приватизация на държавни и общински предприятия, както и възможност 
за „установяване със закон на монопол в полза на друго лице“; 2) съдържа-
нието на понятието „националните далекосъобщителни мрежи“ с оглед на 
дейностите, които обхваща. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
I. Държавният монопол е конституционно установеното в чл. 18, ал. 4 от 

Конституцията правомощие на Народното събрание със закон да предоста-
вя изключителни права за осъществяване на изчерпателно изброените в съ-
щата разпоредба дейности, като посочи конкретните публични или частни 
правни субекти или признаците, характеризиращи кръга от такива субекти, 
които могат да получат концесия или разрешение за упражняване на съот-
ветната дейност. 

Конституционно установено е и правомощието на Народното събрание 
за цялостно уреждане със закон на реда и условията за предоставяне на кон-
цесии за обектите и разрешения за дейностите по чл. 18, ал. 1–4 от Консти-
туцията. Това правомощие обхваща уреждането със закон и на обществени-
те отношения, възникващи по повод на предстояща или обявена процедура 
за приватизация на държавни предприятия или търговски дружества, които 
въз основа на концесия или разрешение извършват дейност, обект на дър-
жавен монопол. 

II. Понятието „националните далекосъобщителни мрежи“ по смисъ-
ла на чл. 18, ал. 4 от Конституцията включва всяка съвкупност от взаимно 
свързани възли, линии и съоръжения, осигуряващи и осъществяващи на ця-
лата територия на страната или на значителна част от нея пренос на сигнали 
чрез кабел, електромагнитни, оптични или други технически средства. 

81 Обн., ДВ, бр. 78 от 26 септември 2000 г.
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Мотиви:
I. В чл. 18, ал. 4 от Конституцията се разрешава поведение, което е от-

клонение от основната уредба на икономическите отношения. Монополиз-
мът е нежелан от Конституцията, а е допустим за изрично изброените дей-
ности само в полза на държавата. 

Основните съображения за тази конституционна уредба се коренят във 
връзката между изброените дейности и функциите на държавата. Дейнос-
тите, за които е допустимо установяването на държавен монопол, могат да 
бъдат разпределени в две групи: такива, които се отнасят към инфраструкту-
рата на държавата (железопътен транспорт, пощенски и далекосъобщителни 
мрежи), и такива, които се отнасят към използването и производството на 
особено опасни енергии и вещества, годни за масово поразяване на хора 
и материални обекти (ядрена енергия и радиоактивни продукти, оръжие, 
взривни и биологично силнодействащи вещества). Относно дейностите и от 
двете групи държавата има засилени функции. Тя трябва да осигури, от една 
страна, тяхното нормално осъществяване в обществен интерес и от друга 
страна – безопасната им и в обща полза употреба. 

Разпоредбата не въвежда монопол и не задължава държавата да го уре-
ди. Тя създава само правна възможност за организирането му. Със съща-
та разпоредба използването на посочената възможност е предоставено на 
законодателя. В неговите правомощия е след преценяване на конкретните 
икономически и други условия и след съобразяване интересите на обще-
ството да вземе решение за установяване на монопол, като определи обекта, 
обема, продължителността му, респективно да отмени този монопол, когато 
защитата на интересите на държавата и обществото не налага повече съ-
ществуването му. 

Съдът счита, че държавата може да упражнява дейността, за която се 
отнася монополът, чрез създаден от нея публичноправен субект. Освен това 
приема, че тя разполага и с възможността по чл. 18, ал. 5 от Конституцията 
да предостави (възложи) на определен от нея частноправен субект осъщест-
вяването на дейностите, върху които със закон е установен държавен мо-
нопол. Такова възлагане не означава прехвърляне на монопола. Дори след 
като то (възлагането) е извършено, дейностите, предмет на концесията или 
разрешението, продължават да са обект на установен държавен монопол и 
държавата не изгубва монополното си право. Тя остава титуляр на това пра-
во, запазва си неговата изключителност и може да се противопостави на 
упражняване на дейностите от другиго освен от посочените и предпочетени 
от нея лица. 

Конституционната разпоредба не въвежда ограничения относно субек-
тите, на които могат да се предоставят концесията или разрешението. Из-
искването, което се съдържа в нея, е редът и условията в тази насока да се 
уредят със закон. Уреждането им несъмнено включва изричното посочване 
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на обектите, за които би се отнасял този режим. Същевременно включва и 
посочването на субектите, на които се предоставя или може да се предоста-
ви концесия или разрешение за дейностите, обект на установен държавен 
монопол. 

В конституционно установените правомощия на законодателя е да уре-
ди на равнище закон и материята, засягаща връзката между двата правни 
института – приватизирането на държавни предприятия или търговски дру-
жества и предоставянето на концесии и разрешения. Очевидно впрочем в 
същия смисъл е разбирането и на законодателния орган, от който са приети 
законови разпоредби, уреждащи такава материя. 

II. Понятието „националните далекосъобщителни мрежи“ като грама-
тически и логически обособена част от една конституционна разпоредба 
подлежи на тълкуване. 

1. Следва да се приеме, че съдържанието на понятието „далекосъоб-
щителни мрежи“ включва дейността, която се извършва при използването 
им и която представлява пренос на сигнали чрез кабел, електромагнитни, 
оптични или други технически средства. ... включва и материални предме-
ти – различните елементи, чрез които се осъществяват далекосъобщенията. 
... като белег на материалните предмети се сочи свързването им по начин, 
който прави възможно извършването на далекосъобщения (инфраструктура, 
позволяваща пренос на сигнали и взаимно свързани възли, линии и съоръ-
жения, служещи за осъществяване на далекосъобщения). Без такава връзка, 
която сама по себе си предполага и различни дейности по изграждането и 
поддържането  ѝ  , съоръженията няма да представляват далекосъобщителна 
мрежа.

2. При определяне на понятието „националните“ Съдът приема, че с 
него се характеризира териториалният обхват на далекосъобщителните мре-
жи. Освен това счита, че то не съдържа белези за важността на далекосъоб-
щителните мрежи и за степента им на полезност. Когато има предвид такива 
качества на съответния обект, конституционният законодател използва друг 
израз – национално значение. Ето защо според Съда с посоченото понятие 
са означени далекосъобщителни мрежи, чрез които се постига осъществя-
ване на далекосъобщителна услуга на цялата територия на страната или на 
значителна част от нея. 

Съдът намира за необходимо да допълни, че даденото определение има 
актуален характер и в съответствие с развитието на далекосъобщителните 
технологии може да претърпи изменение. Същевременно отбелязва, че то 
не трябва да се разширява с изрично посочване на отделните телекомуни-
кационни дейности и услуги, тъй като конкретизирането им въз основа на 
конституционната разпоредба е предмет на нейното правоприлагане, а не на 
тълкуването  ѝ  . 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.
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РЕШЕНИЕ № 1 от 26 март 2002 г. по к.д. № 17/2001 г.82

делото е образувано по искане на: 50 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционността на част от раз-

поредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и те-
левизията (ЗИДЗРТ) (обн., ДВ., бр. 96 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г.) и 
несъответствието им с Европейската конвенция за трансгранична телевизия 
(ДВ, бр. 32 от 1999 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 50 народни представители от ХХХІХ Народно съ-

брание за обявяване на противоконституционността на следните разпоредби 
на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията 
(ДВ, бр. 96 от 2001 г.): 

Параграф 1, с който в чл. 3, ал. 2 са добавени думите „или регистрации“; 
§ 6, с който е изменен чл. 20, ал. 1 в частта относно думите „чрез регистри-
рането или“; § 13, т. 2, с който в чл. 32, ал. 1 се създават нови т. 12, 13, 14, 
15 и 16; § 23, с който в чл. 102, ал. 1, т. 2 е изменена и са добавени думите 
„такси за регистриране“; § 25, т. 2, с която в чл. 105 е създадена ал. 6; § 26, с 
който в чл. 106 е създадена ал. 3; § 34, с който е изменен чл. 116; § 35, 36, 37, 
38, с които са създадени съответно чл. 116а, чл. 116б, чл. 116в и чл. 116г; § 42, 
т. 2, с която в чл. 121 е създадена ал. 2; § 44, с който е създаден чл. 123а; § 45, 
с който е изменена ал. 3 на чл. 125; § 46, с който е създаден чл. 125а; § 48, с 
който е създаден чл. 126а в частта му относно ал. 3 и 4, и § 53 от преходните 
и заключителните разпоредби. 

Мотиви:
А. По § 1, с който в чл. 3, ал. 2 са добавени думите „или регистрации“; 

§ 6, с който в чл. 20, ал. 1 са добавени думите „чрез регистрирането или“; 
§ 13, с който в чл. 32, ал. 1 е създадена нова т. 16; § 23, с който в чл. 102, 
ал. 1, т. 2 са добавени думите „такси за регистриране“; § 25, с който в чл. 
105 е създадена нова ал. 6; § 46, с който в раздел ІV е създаден чл. 125а; § 48, 
с който е създаден чл. 126а, ал. 3 и 4 и § 53 

Поради това, че радио- и телевизионната дейност, осъществявана не 
само от търговските, но и от обществените радио- и телевизионни опера-
тори, регламентирани от ЗРТ, трябва да бъде съобразена с разпоредбите на 
Конституцията, отнасящи се до дейността на стопанските субекти. 

Лицензионният режим е наложителен към настоящо време с оглед на 
изричната разпоредба на чл. 18, ал. 3 и 5 от Конституцията, според която 
държавата осъществява суверенни права по отношение на радиочестотния 
спектър. На второ място, наличието на ограничен радиочестотен спектър 

82 Обн., ДВ, бр. 35 от 5 април 2002 г. 
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налага държавна намеса и в друга насока – да не се нарушават междуна-
родните договорености и на кандидатите за оператори за наземна радио- и 
телевизионна дейност да бъде осигурен незает радиочестотен ресурс. 

Разпоредбите на § 46, с който са създадени чл. 125а и следващите от 
ЗИДЗРТ, уреждат разпространението на програми чрез технически спосо-
би, различни от наземния – чрез регистрация. Регистрационният режим е 
стъпка към дерегулация на медийната дейност. Улесняват се операторите, 
които желаят да упражняват радио- и телевизионна дейност, чрез регистра-
ция относно: процедура, която е облекчена в сравнение с лицензионната; об-
хват, който няма връзка с ограничения честотен ресурс; срок, тъй като не се 
използват ограничени честоти. Разширява се и обсегът на лицата да търсят, 
получават и разпространяват информация – чл. 41 от Конституцията. Или 
режимът е в съзвучие с прогласеното от Конституцията право на свободна 
стопанска инициатива. 

Наличието на равни правни условия за упражняване на стопанска дей-
ност се съотнася с правото на свободен избор как да се упражнява дейност-
та – като наземен оператор или оператор чрез регистрация. Различието в 
режимите не е предпоставка за тяхното участие, а последица от избора им. 
Веднъж обаче направил избора, операторът е подчинен на различията в рам-
ките на отделния режим. 

1. Норми, които се отнасят до нововъведения регистрационен режим. 
Разпоредбите на § 1, с който в чл. 3, ал. 2 са добавени думите „или регистра-
ции“; § 6, с който в чл. 20, ал. 1 са добавени думите „чрез регистрирането 
или“; § 13, с който в чл. 32, ал. 1 е създадена нова т. 16 със съдържание 
„извършва или заличава регистрации за осъществяване на радио- и телеви-
зионна дейност в предвидените от закона случаи“; § 23, с който в чл. 102, 
ал. 1, т. 2 са добавени думите „такси за регистриране“, могат тематично да 
се обединят, защото всичките засягат нововъведения регистрационен режим 
за осъществяване на радио- и телевизионна дейност. По-горе бе направен 
изводът, че режимът е стъпка към дерегулация, съобразена с Конституцията, 
и че регламентиращите го разпоредби не противоречат на чл. 19, ал. 2. 

2. Неравнопоставеност на операторите по отношение на сроковете 
за осъществяване на радио- и телевизионна дейност. Според § 28, с кой-
то е изменен чл. 109 ЗИДЗРТ, срокът за лицензия на разпространяваните 
чрез наземен способ програми е 15-годишен, докато според § 46, с който е 
създаден чл. 125а, ал. 7, разпространяването на програми чрез други техни-
чески способи е безсрочно. Конституционният съд приема, че различието е 
обективно обусловено. Ограниченият радиочестотен ресурс се предоставя 
от държавата, която упражнява правата си по чл. 18, ал. 3 и 5 от Консти-
туцията. Тя определя и срока за ползването. Създаването на радио- и теле-
визионни програми за разпространение по кабелен, спътников или по друг 
технически начин не е свързано с ползването на ограничен радиочестотен 
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ресурс. Начинът на разпространение на създадената програма във втория 
случай се осъществява чрез собствено или договорено за ползване чуждо 
далекосъобщителното средство. Принципът на свободата на договарянето, 
който е последица от свободната стопанска инициатива, изключва правото 
на държавата да определя срокове на договорите в тази област. 

3. Неравнопоставеност на радио- и телевизионните оператори по от-
ношение на отнемането или прекратяването на далекосъобщителните им 
лицензии. Всеки ефирен оператор притежава две индивидуални лицензии 
– за програма по ЗРТ и далекосъобщителна по ЗД. При прекратяването или 
отнемането на програмния лиценз е наложително да бъде отнет и далекосъ-
общителният лиценз за излъчване на определена честота по отношение на 
която държавата има суверенни права. Това е необходимо поради функци-
оналната зависимост на двата вида лицензии. Що се отнася до регистрира-
ните по ЗРТ оператори, създадените от тях радио- и телевизионни програми 
се разпространяват чрез технически способи, различни от наземния, без 
да се ползва радиочестотен ресурс. За това по отношение на тях законът 
е ясен – според оспорения текст се заличава само регистрацията, защото 
не съществува споменатата връзка между програма и радиочестотна мрежа. 
Прекратяването ще има за последица забраната за разпространение само на 
програмата чрез собствената или чужда кабелна мрежа, спътник или други 
технически способи, различни от наземния. 

4. Неравнопоставеност на операторите по отношение на имущест-
вените санкции. Право на законодателя е да въвежда различен режим на 
административните санкции, техния вид и размер, както е и сторил в глава 
Административнонаказателни разпоредби на ЗРТ.

5. Неравнопоставеност на операторите по отношение на обхвата на 
разпространение на програмите. Конституционният съд намира, че раз-
личия съществуват, но те не са основание за противоконституционност. 
Ефирните оператори получават определен ресурс, който държавата може 
да предостави, защото е зависима от техническите ограничения на радио-
честотния спектър. Що се отнася до разпространението на програми чрез 
други технически способи, при тях практически ограничения няма, защото 
законът, съобразен с изискването за свобода на стопанската инициатива, не 
ограничава броя на спътниковите транспондери на лицата, притежатели на 
кабелни мрежи, и тяхното изграждане на територията на цялата страна. 

6. Неравнопоставеност на операторите по отношение на изисквани-
ята за произхода на капитала. Според чл. 111 ЗРТ желаещите да получат 
лицензия трябва да подадат декларация, че не са налице обстоятелствата по 
чл. 108 ЗРТ (че не притежават дялове, акции или други права според анти-
монополното законодателство на страната). Трябва да представят и декла-
рация по чл. 105, ал. 4 от Закона (част от изискванията по тази декларация 
са да докажат собствеността на имуществото или на капитала по чл. 6 от 
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Закона за мерките за изпиране на пари, както и според чл. 105 ал. 6 ЗИДЗРТ 
за произхода на капитала за последните три години). Според разпоредбата 
на § 46, с който е създаден нов чл. 125а ЗИДЗРТ, желаещите да се регистри-
рат подават пред СЕМ документите по чл. 111. По този начин, чрез препра-
щащата норма, режимът и на двете категории оператори се уеднаквява и по 
отношение установяването на произхода на капитала. 

7. Непредвидена защита на националната сигурност. Националната 
сигурност е конституционна ценност и защитата  ѝ   може да бъде основание 
за ограничаване на основни права по чл. 41, ал. 1 от Конституцията в хипо-
тезата на чл. 57, ал. 3 при спазване на принципа на пропорционалност на 
ограниченията. В разпоредбите на ЗИДЗРТ няма норми, които ограничават 
правата да се търси, получава и разпространява информация.

8. Липсата на гаранции за защита на потребителите на програми – 
зрители и слушатели. Изразът „обхват на разпространение на програмата“ 
трябва да се схваща в пространствен (географски), а не съдържателен (про-
грамен) смисъл. Програмното съдържание се определя от СЕМ по правила-
та на ЗРТ и той може да откаже регистрация при несъответствие на проект, 
концепция, профил или нередности на документите по § 46, с който е създа-
ден чл. 125а, ал. 4 ЗИДЗРТ. Така че правила за регулация съществуват. 

9. Параграф 53 от преходните и заключителните разпоредби от 
ЗИДЗРТ. По-горе бе обосновано, че различието в регламентацията на два-
та режима не е противоконституционно. Съдържанието на разпоредбата 
предвижда не друго, а заварените лицензирани оператори по ЗД, които не 
ползват радиочестотен ресурс, да се пререгистрират съобразно с по-либе-
ралните изисквания на действащия вече режим. В крайна сметка се касае за 
преходно правило, което урежда заварени правоотношения, които трябва да 
се преуредят съобразно с изискванията на новия нормативен акт, които не са 
противоконституционни. 

Б. По § 13, т. 2 в частта му, с която в чл. 32, ал. 1 са създадени т. 14 
и 15; § 34, с който е изменен чл. 116; § 35, 36, 37, 38, с които са създадени 
съответно чл. 116а, чл. 116б, чл. 116в и чл. 116г ЗИДЗРТ 

Действително според действащата разпоредба СЕМ провежда конкурс 
за издаване на лицензия за осъществяване на радио- и телевизионна дейност 
по реда на чл. 116, чл. 116а, чл. 116б и чл. 116в. Процедурата обаче започва 
само при наличие на свободен радиочестотен спектър – обстоятелство, ко-
ето се установява от КРС. От друга страна, само при положително решение 
на комисията конкурсната процедура продължава. Решението на комисията 
е самостоятелно юридическо основание за получаването на лицензия. По-
нататък законът не урежда хипотеза, при която лицензия по ЗРТ може да се 
издаде, ако КРС откаже да представи доказателства за наличие на свободен 
радиочестотен спектър или да издаде лицензия за далекосъобщителна дей-
ност. Изводът от тълкуването на закона е, че държавата в рамките на Кон-
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ституцията не е предоставила предвидените в чл. 18, ал. 3 и 5 правомощия 
на СЕМ. 

В. По § 13, с който в чл. 32, ал. 1 са създадени т. 13, 14, 15; § 26, с който 
в чл. 106 е създадена ал. 3; § 34, с който е изменен чл. 116; § 35, 36, 37 и 38, 
с които са създадени нови членове 116а, 116б, 116в и 116г; § 42, с който към 
чл. 121 е създадена нова ал. 2; § 45, с който е изменен чл. 125, ал. 3, § 44, с 
който е създаден чл. 123а

Нормата на чл. 19, ал. 2 от Конституцията, последна хипотеза гласи, 
че законът защитава потребителя. Съдържанието  ѝ   трябва да се схваща в 
смисъл, че по законодателен ред потребителят трябва да се предпази чрез 
определени стандарти за качеството на предлаганите стоки и услуги, да се 
предвиди защита от рискове при ползването им. Конституционният съд счи-
та, че само наличието на услуга дава основание да се обсъжда дали в закона 
са предвидени покровителствени норми за защита. Това, че пазарът е непъл-
ноценен в дадена сфера на стопанския живот, е недостатък, който не може 
да се свързва с нарушени права на потребителите в настоящия аспект. 

Общото за всички изброени текстове е, че уреждат различни аспекти на 
процедурата за издаването на лицензия по ЗРТ единствено за аналоговия 
способ за разпространение на програми. По-горе бе обосновано, че липса-
та на законова регламентация на определена стопанска дейност в дадената 
област не може да бъде основание за прогласяване на противоконституци-
онност на нормите. 

Г. По § 13, с който в чл. 32, ал. 1 е създадена нова т. 12, която противо-
речи на чл. 39, ал. 1 и чл. 40, ал. 1 от Конституцията

Конституционният съд приема, че така формулираните правомощия на 
СЕМ не определят съдържанието и характера на указанията и не съдържат 
правила, чрез които да се ограничи свободата на словото и да се създаде 
възможност за упражняване на цензура. Така при наличието на обща норма, 
СЕМ трябва да се съобразява с разпоредбата на чл. 9 ЗРТ, прогласяващ сво-
бодното създаване на програми и изключване на цензурирането под каквато 
и да е форма. 

Що се отнася до предвидената възможност в § 13, с който е създадена 
т. 12 на чл. 32 ЗИДЗРТ, да бъдат давани указания, то те могат да се отнасят 
единствено по въпроси, които са регламентирани в закона по изпълнението 
на съдържанието на лицензиите, посочени в чл. 110 ЗРТ. Към тях се включ-
ват и задълженията за спазване на чл. 6, ал. 3, чл. 7, чл. 10 и чл. 19 ЗРТ и гра-
фик за постигане на определените в чл.10, ал. 2 и 3 съотношения. Послед-
ните изброени текстове на ЗРТ обаче не включват намеса в съдържателната 
част на програмите, а чл. 11 ЗРТ – в кадровата политика на операторите. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение.
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Особено мнение на съдията Неделчо беронов
(по § 13, 26, 34, 37, 42, 44, 45, 46 и § 53, ал. 1) 
1. Както радиочестотният спектър, така и позициите на геостационарна-

та орбита, определени за Република България с международни споразуме-
ния, са еднакво третирани в чл. 18 от Конституцията, което изисква еднаква 
правна уредба и на законово ниво. Това не е спазено със ЗИДЗРТ. В неговите 
разпоредби е предвидено участие на държавата – в лицето на Комисията за 
регулиране на съобщенията (КРС), само когато радио- или телевизионни-
те програми се разпространяват чрез наземно радиоразпръскване, т.е. чрез 
излъчване от наземни радиопредаватели. Когато разпространението на про-
грамите става чрез спътник, т.е. чрез използване позициите на геостацио-
нарната орбита, определени за страната ни с международни споразумения, 
ЗИДЗРТ не предвижда никакво участие на държавата, макар тя и в тези слу-
чаи да има суверенни права. Същият закон елиминира изцяло държавата 
при разпространение на програми чрез позиции на геостационарната ор-
бита, определени за страната ни, като с § 46 създава чл. 125а, според който 
„Лицата, които желаят да създават радио- или телевизионни програми за 
разпространение чрез способи, различни от наземното радиоразпръскване, 
подлежат на регистрация“, а тя се извършва от недържавния орган Съвет за 
електронни медии (СЕМ). 

Посочените § 46 и § 53, ал. 1, както и § 13 – чл. 32, ал. 1, т. 13 и 14; § 26 
– чл. 106, ал. 3; § 34 – чл. 116; § 37 – чл. 116в, ал. 1, 2 и 4, предвиждат дър-
жавно участие само при разпространение на програми чрез наземно радио-
разпръскване, но не и чрез спътник, т.е. чрез позиции на геостационарната 
орбита, определени за страната ни с международни споразумения. Поради 
това тези разпоредби на ЗИДЗРТ противоречат на чл. 18, ал. 3 и 5 от Кон-
ституцията. 

2. Суверенните права на държавата върху радиочестотния спектър и по-
зициите на геостационарната орбита, определени за страната ни, са сведени 
само до даване на информация от държавния орган КРС на недържавния СЕМ 
има ли свободни радиочестоти и какви са техните параметри (§ 13 – чл. 32, 
ал. 9, т. 13). Държавният орган е лишен от право на преценка. В посочените 
разпоредби на ЗИДЗРТ участието на държавата е сведено само до информи-
ране има ли или не свободни радиочестоти. Това противоречи на характера 
на правата на държавата по чл. 18, ал. 3 от Конституцията. Те са суверенни, 
т.е. с възможно най-широк обхват, включват преценка не само дали, но и на 
кого да се предоставят радиочестотният спектър и позициите на геостацио-
нарната орбита, определени на държавата ни с международни споразумения. 

3. С § 25 се създава ал. 6 към чл. 105, според която кандидатите за ли-
цензия за радио- или телевизионна дейност трябва да представят на СЕМ 
документи за произхода на капитала за последните 3 години, включително 
заверен счетоводен отчет. Създадената с § 46 ал. 2 на чл. 125а предвижда, че 
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желаещите да се регистрират трябва да представят на СЕМ документите по 
чл. 111, който текст също е изменен (с § 29), но само за това пред кой орган 
се подава заявлението – вместо пред държавната КРС, пред недържавния 
СЕМ. Между тези документи в т. 6 е посочена декларация, че не са налице 
обстоятелствата по чл. 105, ал. 4, но не и по новосъздадената ал. 6, отнасяща 
се до произхода на капитала. Член 105 сега има нова ал. 6, но към нея чл. 111 
не препраща със ЗИДЗРТ и именно в това е разликата между кандидатите 
за лицензиране и тези за регистрация – само първите представят данни за 
произхода на капитала им през последните 3 години, а всички ще извърш-
ват радио- или телевизионна дейност. Данни за произхода на капитала са 
необходими по едни и същи съображения, защото дейността е една и съща 
независимо от техническия начин на осъществяването  ѝ   . Неоправдано са 
създадени различни правни условия за една и съща стопанска дейност, с 
което е нарушен чл. 19, ал. 2 от Конституцията.

Особено мнение на съдията Васил гоцев 
І. Относно нарушение по чл. 19, ал. 2 от Конституцията 
Като разглеждаме регламентацията, установена със ЗИДЗРТ, трябва да 

имаме предвид, че това се отнася до процеса на създаване, производство на 
програми, а не до тяхното разпространение. До изменението на Закона за ра-
диото и телевизията (ДВ, бр. 96 от 2001 г.) съществуваше еднакъв режим за 
всички производители на програми – лицензионен. С изменението на закона 
се създава двойствен режим с оглед способа, чрез който се разпространява 
програмата. Различието създава и различни условия за работа на субектите, 
които произвеждат програми. Всичко това нарушава чл. 19, ал. 2 от Кон-
ституцията. Начинът, по който програмата ще се пренася, не дава никакво 
основание за това. Произведена веднъж, програмата може да се предава по 
единия или по другия начин в зависимост от това кому ще я предостави 
производителят за разпространение.

Предвиденият лицензионен режим в § 34 ЗИДЗРТ, с който се изменя 
чл. 116 ЗРТ, и процедурата по чл. 116а, 116б, 116в, 116г ЗРТ, създадени с § 
35, 36, 37 и 38 ЗИДЗРТ за лицензиране на програма и разпространение, са 
неприложими по отношение на кандидатите за цифрова телевизия и радио, 
тъй като един разпространител има техническата възможност да разпрос-
транява повече от една програма.

ІІ. Относно нарушения по чл. 18, ал. 3 и 5 от Конституцията 
Няма никакво основание КС да се отклони от изразеното досега свое 

становище и да приеме, че СЕМ като недържавен орган ще може да ли-
цензира дейност, осъществявана чрез радиочестотен спектър. Приемането 
на разрешението, което дава ЗИДЗРТ, означава рязък завой в практиката на 
Конституционния съд – създаване на противоречива практика. Така е, макар 
че съгласно § 13 ЗИДЗРТ, след изменението на чл. 32, ал. 1 и създадената 
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нова т. 13 от ЗРТ Комисията за регулиране на съобщенията дава предвари-
телно информация на СЕМ относно техническите параметри. ... Дадената 
впоследствие от КРС лицензия не променя нещата. Останалото правомо-
щие на КРС е само формално, защото КРС няма никаква друга възможност, 
освен да предостави лицензията на този, за когото е взел решение СЕМ. 
По този начин се заобикаля конституционно установените с чл. 18, ал. 3 
от Конституцията право и задължение на държавата да осъществява пряко 
суверенни права върху радиочестотния спектър. Фактически тези права пре-
минават с новата законова уредба върху един недържавен орган, какъвто е 
СЕМ, а КРС само формално изпълнява неговото решение. 

По изложените по-горе доводи смятам, че противоречат на чл. 19, ал. 2 
и на чл. 18, ал. 3 и 5 от Конституцията: § 1, § 6 (относно чл. 20, ал. 1 ЗРТ), 
§ 13 (без чл. 32, ал. 1, т. 12 ЗРТ), § 23 (относно чл. 102, ал. 1, т. 2 ЗРТ), § 25, 
§ 26 (относно чл. 106, ал. 3 ЗРТ), § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 42 (относно 
създадената нова ал. 2 на чл. 121 ЗРТ), § 43, § 44, § 45 (относно изменението 
на чл. 125, ал. 2 и 3 ЗРТ), § 46, § 48 и § 53 ЗИДЗРТ. 

РЕШЕНИЕ № 5 от 10 май 2005 г. по к.д. № 10/2004 г.83

делото е образувано по искане на: 49 народни представители. 
Иска се: установяване на противоконституционността на разпоредби 

от Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, 
вътрешните водни пътища и пристанища на Република България (ЗИДЗМП-
ВВППРБ) (ДВ, бр. 24 от 2004 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
1. Обявява за противоконституционни разпоредбите на: § 26, с който се 

създава нов чл. 103б ЗМПВВППРБ; § 44, с който раздел IV Пристанищна 
администрация с чл. 113–115 става раздел V от ЗМПВВППРБ; § 45, с който 
се създава раздел VI Национална компания „Пристанища“ от ЗМПВВППРБ; 
§ 46, с който се създава чл. 115а ЗМПВВППРБ; § 47, с който се създава 
чл. 115б ЗМПВВППРБ; § 48, с който се създава чл. 115в ЗМПВВППРБ; § 49, 
с който се създава чл. 115г ЗМПВВППРБ; § 50, с който се създава чл. 115д 
ЗМПВВППРБ; § 51, с който се създава чл. 115е ЗМПВВППРБ; § 52, с който 
се създава чл. 115ж ЗМПВВППРБ; § 53, с който се създава чл. 115з ЗМПВВ-
ППРБ; § 54, с който се създава чл. 115и ЗМПВВППРБ. 

2. Отхвърля искането на група от 49 народни представители от XXXIX 
Народно събрание за обявяване на противоконституционността на § 25, с 
който се създава нов чл. 103а от Закона за морските пространства, вътреш-
ните водни пътища и пристанища на Република България. 

83 Обн., ДВ, бр. 45 от 31 май 2005 г.



235І.10. УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН МОНОПОЛ

3. Прекратява производството по делото в частта за обявяване противо-
конституционност на § 77–81 от преходните и заключителните разпоредби 
от Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, 
вътрешните водни пътища и пристанища на Република България. 

Мотиви:
а) Въпроси
В искането се поддържа, че редица разпоредби на закона противоречат 

на чл. 1, ал. 1, чл. 6, чл. 18, ал. 4, чл. 60, чл. 117, ал. 1 и чл. 120 от Консти-
туцията. Поставят се въпросите, дали Конституцията допуска възлагане на 
държавни функции независимо от техния характер на правни субекти извън 
държавната администрация и дали упражняването на държавни функции 
създава привилегировано положение на държавното предприятие по отно-
шение на останалите участници в стопанския оборот.

б) Аргументи
I. По § 25 ЗИДЗМПВВППРБ, с който се създава нов чл. 103а ЗМПВВ-

ППРБ. С него се посочват пристанища с регионално и национално значение. 
Конституционният съд намира, че искането в тази му част не е обосно-

вано. ... Доколкото Основният закон не съдържа норми, които да забраняват 
на законодателя да предвиди подобна разпоредба в ЗМПВВППРБ, Консти-
туционният съд приема, че тя е конституционосъобразна. 

II. По § 44, с който раздел IV „Пристанищна администрация“ с чл. 113–
115 става раздел V от ЗМПВВППРБ; § 45, с който се създава раздел VI На-
ционална компания „Пристанища“ от ЗМПВВППРБ; § 46, с който се съз-
дава чл. 115а ЗМПВВППРБ; § 47, с който се създава чл. 115б ЗМПВВППРБ; 
§ 48, с който се създава чл. 115в ЗМПВВППРБ; § 49, с който се създава 
чл. 115г ЗМПВВППРБ; § 50, с който се създава чл. 115д ЗМПВВППРБ; 
§ 51, с който се създава чл. 115е ЗМПВВППРБ; § 52, с който се създава 
чл. 115ж ЗМПВВППРБ; § 53, с който се създава чл. 115з ЗМПВВППРБ; § 
54, с който се създава чл. 115и ЗМПВВППРБ 

1. Тази част от искането обхваща разпоредби от ЗИДЗМПВВППРБ, ко-
ито съставляват единен нормативен комплекс, обособен в нов раздел VI на 
Закона, поради което следва да се преценяват в тяхното единство. 

Създаването на Национална компания „Пристанища“ като държавно 
предприятие и възлагането на определени правомощия, които преди това 
са били осъществявани от държавен орган на изпълнителната власт (Изпъл-
нителна агенция „Пристанища“), е първият основен въпрос в раздел VI от 
ЗМПВВППРБ, на който са подчинени всички разпоредби в дадения норма-
тивен комплекс. На второ място, поради предмета на дейност на държавното 
предприятие произтича и другият въпрос, а именно в каква степен дейност-
та на Национална компания „Пристанища“ съответства на конституционни-
те изисквания за свободна пазарна икономика, провъзгласени в Основния 
закон на Република България. 
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За да се произнесе по конституционосъобразността на разпоредбите в 
раздела, Конституционният съд следва да провери съответствието с Консти-
туцията на: 

– образуването на Националната компания „Пристанища“; 
– прехвърлянето на правомощия от страна на държавната администра-

ция на Националната компания „Пристанища“; 
– спазването на изискването за еднакви правни условия за стопанска 

дейност по отношение на всички граждани и юридически лица и предотвра-
тяване на злоупотребата с монополизма, изключването на нелоялната конку-
ренция и защитата на потребителя. 

2. По принцип прехвърлянето на държавни функции на правни субекти, 
които не са държавни органи, не е в противоречие с Конституцията на Ре-
публика България. Конституционният съд в две свои решения е приел, че то 
е конституционно допустимо в определени случаи, когато се извършва със 
закон (Решение № 10 от 1994 г. по к.д. № 4/1994 г. и Решение № 3 от 2000 г. 
по к.д. № 3/2000 г.). Възлагането на държавни функции на недържавни обра-
зувания е съвременна тенденция, чрез която модерната национална държа-
ва ограничава прекомерната етатизация и свръхрегулирането на социалния 
живот. ... 

Преди всичко в мотивите и на двете решения Конституционният съд 
изрично е отбелязал, че прехвърлянето на държавни функции е конституци-
оносъобразно, когато то се осъществява по отношение на юридически лица 
с нестопанска цел. 

В това дело правният субект, на който се прехвърлят функции, е дър-
жавно предприятие. В този смисъл следва да се прецени дали е конститу-
ционосъобразно възлагането на държавни функции на организации, които 
осъществяват стопанска дейност?... 

Конституционният съд приема, че образуването на Националната ком-
пания „Пристанища“, извършено при спазване на условията на чл. 62 от 
Търговския закон (ТЗ), само по себе си не противоречи на Конституцията. 

Държавното предприятие, което не е търговско дружество, не е уреде-
но изчерпателно от ТЗ. То единствено е посочено в чл. 62, ал. 3 ТЗ, докато 
чл. 61 ТЗ предвижда възможността държавното предприятие да бъде едно-
лично дружество с ограничена отговорност или еднолично акционерно дру-
жество, както и да образува други търговски дружества или обединения на 
търговски дружества. 

Предпоставка за изясняване на конституционосъобразността на възло-
жените правомощия на новосъздадената Национална компания „Приста-
нища“, произтичащи от правоприемството след прекратяване дейността на 
изпълнителната агенция „Пристанища“, е очертаването на характера на дър-
жавните функции, които биха могли да бъдат прехвърляни на други правни 
субекти. 
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В зависимост от отношението им към държавния суверенитет функ-
циите на държавата могат да се обособят в две групи. Първата от тях об-
хваща правомощията на държавните органи да гарантират сигурността на 
всички правни субекти на територията на страната. Именно тези функции 
съставляват ядрото на държавния суверенитет и чрез тях се реализира и 
поддържа легитимният монопол върху насилието в националната държа-
ва. По своята природа те съставляват изключителен домен на държавата, а 
възможността за прехвърлянето им извън системата на държавните органи 
води до разпад на държавността. Преди всичко това са правомощия, свърза-
ни с опазване на обществения ред, основните права, живота и собственост-
та на гражданите, гарантиране на сигурността и правния мир, външната и 
вътрешната политика на републиката, регулирането на съществени и ус-
тойчиви обществени отношения чрез създаване на закони, правораздаване, 
налагане на данъци, чрез които се осигурява функциониране на държавния 
апарат, управление на публичната държавна собственост и др. Основният 
закон на Република България урежда тези функции по отношение на из-
пълнителната власт чрез правомощията на Министерския съвет в чл. 105 
и чл. 106 от Конституцията. 

Другата група функции са насочени към създаване условия за подобря-
ване на благоденствието, утвърждаване на демократичните принципи на 
управление, справедливост и равноправие в различни сфери на обществе-
ния живот. Те водят до непрекъснато разрастване на сферата на държавната 
дейност и могат да бъдат възлагани на други правни субекти при контрол от 
страна на държавата чрез юридическото регулиране. ... 

Несъмнено пристанищата в Република България са важна част от ней-
ната територия, входна врата за страната, чиято сигурност и отбрана са 
включени в правомощията на Министерския съвет в чл. 105, ал. 2 на Кон-
ституцията. В този смисъл възлагането на държавни функции, свързани 
със сигурността на държавата и на нейните пристанища, е недопустимо...
Държавата би следвало да осъществява тези функции чрез правомощия на 
държавните органи. С предоставянето им на държавно предприятие, в което 
съществува и стопанска дейност, се нарушава чл. 1, ал. 2 от Конституцията, 
според който държавната власт се осъществява не чрез държавни предпри-
ятия, а чрез органи, предвидени в Конституцията. На този извод не следва 
да се противопоставя Решение № 5 от 7 юли 1994 г. по к.д. № 3/1994 г. на 
Конституционния съд, според което Конституцията не посочва изчерпател-
но държавните органи в областта на администрацията, защото там съдът 
визира възможността на Министерския съвет да учредява държавни органи, 
които не са изрично предвидени в Конституцията. 

Нарушава се чл. 105, ал. 2 от Конституцията, като функциите, които 
Министерският съвет следва да осъществява, се прехвърлят на държавно 
предприятие. 
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Национална компания „Пристанища“ изпълнява функциите на: 
– пристанищна администрация; 
– пристанищна власт; 
– стопански субект – държавно предприятие. 
В този смисъл Конституционният съд не намира основание да се откло-

ни от практиката си, като разпространи преценката за конституционосъо-
бразност относно прехвърляне на държавни функции, свързани със сигур-
ността на територията на Република България, на стопански субекти, в т.ч. и 
Национална компания „Пристанища“. 

На държавното предприятие, което е държавно образувание и стопански 
субект, са предоставени властнически функции, които могат да бъдат възла-
гани само на държавен орган. ... 

3. Конституционният съд намира, че не е налице несъответствие на съз-
дадения със ЗИДЗМПВВППРБ раздел VI с чл. 6 на Конституцията, тъй като 
той не е съотносим с правното положение на юридическите лица, каквито 
са държавните предприятия. 

4. Според чл. 22, ал. 1, изр. 2 от Закона за Конституционен съд Съдът 
не е ограничен с посоченото основание за несъответствие с Конституцията. 
Конституционният съд счита, че конституционосъобразността на раздел VI 
от ЗМПВВППРБ следва да се прецени и от гледна точка на чл. 18 и 19 от 
Конституцията. 

С образуването на Национална компания „Пристанища“ се появява нов 
правен субект със статус на държавно предприятие, който има специален 
режим, съпоставен със статуса на останалите участници в пристанищната 
дейност. В предмета на дейност на Националната компания „Пристанища“, 
учреден в чл. 115б ЗМПВВППРБ, се очертават три категории дейности – 
осъществяване на държавни функции, стопански дейности и регулиране в 
областта на пристанищните услуги. 

Съединяването на прехвърлените държавни функции със стопанска 
дейност поставя Национална компания „Пристанища“ в привилегировано 
положение в сравнение с останалите правни субекти, като монополизира 
държавните функции в ръцете на конкретното държавно предприятие. ... 

Именно защото се касае за изключение, Конституцията в чл. 18, ал. 4 
изброява изчерпателно стопанските дейности, в сферата на които държава-
та със закон може да установи монопол. В практиката си Конституционни-
ят съд е приел и последователно отстоявал схващането, че изброяването в 
чл. 18, ал. 4 на Конституцията е изчерпателно и кръгът на предвидените дей-
ности не може да бъде разширяван от законодателната власт (Решение № 2 
от 1996 г. по к.д. № 26/1995 г., Решение № 33 от 1998 г. по к.д. № 30/1998 г. и 
Решение № 6 от 2000 г. от по к.д. № 8/2000 г.). Според чл. 18, ал. 4 в сферата 
на изрично предвидените в Конституцията дейности Народното събрание 
може със закон да установява монопол като необходима гаранция за защи-
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тата на общия интерес. Извън това обаче Конституционният съд последо-
вателно е обосновал разбирането, че установяването на монопол, както и 
нарушаването на еднаквите правни условия за стопанска дейност са консти-
туционно недопустими. 

Разпоредбата на чл. 18, ал. 4 следва да се разглежда като изключение 
от принципа, установен в чл. 19, ал. 1 от Конституцията, че икономика-
та на Република България се основава на свободната пазарна инициатива. 
В мотивите на Решение № 2 от 1996 г. по к.д. № 26/1995 г. е посочено, 
че конституционният законодател (учредителната власт) изисква осигу-
ряване на равни правни условия за всички субекти на стопанска дейност 
и предотвратяване на монополизма. Доколкото пристанищната дейност и 
управлението в тази сфера не са изрично посочени в чл. 18, ал. 4, Консти-
туционният съд, като потвърждава практиката си, поддържа, че със закон 
не би следвало да може да се създава монопол по отношение на дейност, 
която не е изрично посочена в чл. 18, ал. 4 на Конституцията, каквато без-
спорно е пристанищната дейност и управлението в сферата на пристанищ-
ната дейност. Дейността на новосъздадения правен субект Национална 
компания „Пристанища“ не е между посочените в чл. 18, ал. 4 дейности. 
Следователно, доколкото оспорените разпоредби на ЗИДЗМПВВППРБ, с 
които се създава раздел VI Национална компания „Пристанища“, уреждат 
монополно положение на новосъздаденото държавно предприятие, те са 
противоконституционни. 

5. Конституционният съд не приема за основателни посочените в иска-
нето твърдения за лишаване от право на защита на засегнатите от решенията 
на държавното предприятие поради несъответствие на ЗИДЗМПВВППРБ с 
чл. 117, ал. 1 и чл. 120 от Конституцията. 

Обстоятелството, че актовете на Националната компания „Пристанища“ 
не са административни актове и следователно не могат да бъдат обжалва-
ни по реда на Закона за административното производство, не води до не-
съответствие с чл. 117, ал. 1 и чл. 120 от Конституцията. Неоснователно е 
твърдението на искателите, че с измененията на закона се засяга правото на 
защита, тъй като то би могло да се осъществи по редовния исков път. 

6. В становището на Министерския съвет, в стенограмите при обсъжда-
нето на проекта на ЗИДЗМПВВППРБ в Народното събрание, а също така и 
в протокола от заседанията на Консултативния съвет по законодателството 
към Народното събрание многократно в подкрепа на модела на управле-
ние на пристанищната дейност чрез държавно предприятие се привеждат 
доводи, произтичащи от ангажиментите за апроксимация (сближаване) на 
законодателството на Република България с правото на Европейския съюз. 
В конкретния случай се изтъква необходимостта от съобразяване на българ-
ското законодателство с проект за директива 2001/0047 на Европейския пар-
ламент и Европейския съвет за пазарен достъп до пристанищните услуги. 
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Днес наднационалното, пряко, незабавно и хоризонтално действие на 
правото на ЕС на територията на страните членки е азбучен принцип, устано-
вен в решенията на Европейския съд на общностите преди повече от четири 
десетилетия (Case 26/62, N.V.Agemene Transporten Expedite Onderneming van 
Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belstingen, 1963). Именно тези 
характеристики на общностното право наложиха измененията в Конституци-
ята на Република България от 2005 г., чрез които се прехвърлят правомощия 
на институциите на Европейския съюз, създава се т.нар. отворена държавност 
като предпоставка за действието на правото на Европейския съюз на терито-
рията на страните членки и Република България. Тези белези на правото на 
Европейския съюз бяха посочени в тълкувателното Решение на Конституци-
онния съд № 3/2004 г. по к.д. № 3/2004 г. Тук се налага уточнението, че надна-
ционалното, прякото, незабавното и хоризонталното действие на правото на 
Европейския съюз се отнася до нормите на учредителните договори, а след 
ратификацията – и до разпоредбите от Договора за Конституция за Европа. 
От актовете на вторичното (институционното) право единствено регламенти-
те и по изключение от принципа на задължението за транспозиция част от 
директивите на Европейския съюз имат наднационално, пряко, незабавно и 
хоризонтално действие. В случая обаче става дума за проект за директива. 
Наред с това основното  ѝ   предназначение, както се изтъква в становището на 
Министерския съвет по това дело, е либерализацията на достъпа до пазара на 
пристанищните услуги и създаването на правни гаранции за равнопоставе-
ност между участниците в този пазар, както и създаването на гаранции за из-
ключване на монопол върху пристанищните услуги чрез създаване на условия 
за конкуренция между отделните пристанища. В чл. 11, ал. 1 на проектодирек-
тивата като изключение и при това с редица ограничения се допуска възмож-
ност управителното тяло на пристанището да извършва стопанска дейност за-
едно с публичните функции, възложени им от националното законодателство. 

Със ЗИДЗМПВВППРБ се създава държавно предприятие, което осъ-
ществява държавните функции по отношение на всички пристанища в стра-
ната и заедно с това реализира стопанска дейност за неограничен период 
от време. Ето защо разпоредбата на чл. 11, ал. 1 на проектодирективата е 
ирелевантна за модела на управление на българската пристанищна система, 
въведен със ЗИДЗМПВВППРБ. ... 

III. По § 26, с който се създава нов чл. 103б ЗМПВВППРБ 
Конституционният съд не намира несъответствие на тази разпоредба с 

чл. 60 на Конституцията, както се претендира в искането. Съдържанието на 
тази норма урежда задължението на гражданите да плащат данъци и такси, 
установени със закон. Съдържанието на § 26 ЗИДЗМПВВППРБ се отнася до 
цените на достъп, които се определят и обявяват от Националната компания 
„Пристанища“ и в този смисъл не попадат под установения от Конституци-
ята режим на данъците и таксите. ... 
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IV. По § 77–81 от преходните и заключителните разпоредби на 
ЗИДЗМПВВППРБ 

Конституционният съд счита, че въпросът за съответствието на § 77–81 
от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗМПВВППРБ не може 
да бъде разглеждан. Производството за обявяване на противоконституцион-
ност в тази част от искането следва да бъде прекратено, защото не същест-
вуват действащи разпоредби на закона, чието съответствие с Конституцията 
Конституционният съд следва да преценява. 

Произнасянето по преходни разпоредби след изтичане на срока на 
действието им е излишно. ... 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 3 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Емилия друмева 
I. Несъгласието ми е относно т. 1 на решението, където се обявява про-

тивоконституционност на цялата законова уредба за Националната компа-
ния „Пристанища“. Разсъжденията и доводите в решението са единствено 
и само в една посока – за това, че се касаело за прехвърляне на държавни 
функции върху специфичен правен субект, който не е държавен орган. Този 
правен субект е Националната компания „Пристанища“, която оспорваният 
закон е създал като „държавно предприятие“ по смисъла на чл. 62, ал. 3 от 
Търговския закон. ... 

II. Впрочем въпреки игнорирането от страна на Конституционния съд 
държавното предприятие като правен субект не е приумица на законодателя; 
то има столетно съществуване в развитите европейски страни. ... 

Нито Търговският закон, нито Конституцията, нито правото на ЕС пре-
поръчват държавното предприятие да бъде създавано и да функционира в 
някаква определена правно-организационна форма. ...

Но освен че държавното предприятие се създава с това предназначение, 
то е длъжно и да го реализира. Именно социалнозначимата цел предопре-
деля създаването на предприятие, в което участва държавата; защото само 
държавата, която е собственик на предприятието и го управлява, може да 
осигури осъществяването на тази задача, включително и при икономическа 
криза. ... 

III. Оспорената законова уредба досежно създаването и функционира-
нето на НК „Пристанища“ покрива основните изисквания по този пред-
мет в правото на ЕС, като ги възпроизвежда в един вече улегнал и рабо-
тещ модел за управление на държавната собственост, широко приложен в 
съвременното българско законодателство; в този модел управлението на 
инфраструктурата – публична държавна собственост, е възложено на дър-
жавно предприятие и принципно е отделено от услугите, извършвани от 
оператори. 



242   РАЗДЕЛ І. ОСНОВНИ НАЧАЛА

Така оспорената законова уредба не противоречи, а напротив – е в съ-
ответствие и с Конституцията, защото със създаването на въпросното дър-
жавно предприятие държавата не прехвърля държавна власт, а поема упра-
влението и обслужването на държавна собственост в съответствие с чл. 18, 
ал. 6 от Конституцията: „Държавните имоти се стопанисват и управляват в 
интерес на гражданите и обществото“, поради което искането в тази му част 
следваше да се отхвърли. 

Особено мнение на съдията Мария Павлова 
Намирам посоченото решение в частта му по т. 1 от диспозитива за 

неправилно поради липса на основания в конституционните разпоредби и 
принципи за уважаване на искането в тази част. ... 

Конституционният съд приема, че на държавно предприятие Национал-
на компания „Пристанища“ с изменията в посочения закон са предоставени 
властнически функции, но заедно с това предприятието е създадено и като 
стопански субект. Поради тази правна природа на държавното предприятие 
възлагането му на държавни функции противоречи на чл. 1, ал. 2 от Кон-
ституцията. Вникването в смисъла на чл. 1, ал. 2 от Конституцията и на 
разпоредбите, които уреждат правното положение на Национална компания 
„Пристанища“, налага извода, че противоречие с Конституцията няма. На 
държавното предприятие Национална компания „Пристанища“ не е възло-
жено упражняване на държавна власт по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Консти-
туцията, а функции по управление на държавна собственост (публична и 
частна) върху обекти от пристанищната инфраструктура. Държавната власт 
в разглеждания случай се упражнява от органи на изпълнителната власт, 
уредени в Конституцията – Министерски съвет и министър на транспорта и 
съобщенията. В решението се смесва упражняването на държавна власт във 
връзка с държавна собственост с действията по управлението  ѝ  , насочени 
към достъп до използването  ѝ   и поддържането  ѝ   в съвременно и безопасно 
състояние в интерес на обществото. ... Неуместно е позоваването в решение-
то на принципа на пропорционалността, който се отнася до основните права 
по Глава втора на Конституцията. 

Разпоредбите от Глава шеста на ЗМПВВППРБ не противоречат и на чл. 
19, ал. 2 от Конституцията. В решението е допуснато и логическо противо-
речие. Едновременно се твърди, че Националната компания „Пристанища“ 
изпълнява властнически функции, но като ги упражнява, била и монопо-
лист!... Националната компания „Пристанища“ може да извършва и стопан-
ска дейност, но тя в никакъв случай не може да се окачестви като монопо-
лист. За тази нейна дейност са предвидени съществени ограничения в чл. 
115б, ал. 3, 4, чл. 115г, т. 4 от ЗМПВВППРБ и това е предвидено именно в 
съответствие с повелята в чл. 19, ал. 2 от Конституцията. 

В решението е отбелязано, че измененията на ЗМПВВППРБ относно 
Глава шеста са в съответствие с възгледите в Европейското право и с екс-
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пертни оценки, дадени в Консултативния съвет по законодателството при 
Народното събрание. ... 

Особено мнение на съдията Румен Янков 
Не съм съгласен с решението в частта му, с която Законът за изменение и 

допълнение на Закона за морските пристанища, вътрешните водни пътища 
и пристанища (по-долу Законът) е отменен. 

Според решението с оспорения закон образуваното на основание чл. 62 
от Търговския закон държавно предприятие Национална компания „Приста-
нища“ (компанията) недопустимо съчетава: 

А. Държавни функции и Б. Извършва статопанска дейност. 
А. Като начало Съдът, като се позовава на трайната си практика, прие-

ма, че държавата може да прехвърля свои функции на субекти, които не са 
държавни органи. След това обаче развива основната си теза и приема, че 
такива функции не могат да се предоставят на държавно предприятие. Но 
вторият извод противоречи на първия – че държавните предприятия, чието 
имущество е производно от държавната собственост, могат да бъдат трети-
рани по различен начин спрямо недържавните субекти. ... 

Б. Държавата определя режима на обектите на държавната и общин-
ската собственост със закон – чл. 17, ал. 2 от Конституцията. Собстве-
ността по същината си представлява най-пълна юридическа и фактиче-
ска власт върху вещите. Затова съдържанието  ѝ   се определя по пътя на 
ограничението – какво не може да прави собственикът. В тази връзка към 
постоянно цитираните правомощия на разпореждане, владение и ползване 
може да се добави и грижата на добрия стопанин – да поддържа и укрепва 
състоянието на вещта според нейното предназначение – сиреч да стопа-
нисва. ... Изводът, че компанията не изпълнява стопанска дейност по сми-
съла на чл. 19, ал. 2 от Конституцията, личи от забраната, прогласена в чл. 
115б, ал. 3 от Закона, да участва в търговски дружества, с които по занятие 
извършват пристанищни услуги, освен при предсрочно прекратяване на 
договор с пристанищен оператор. Това са случаите на обработка на товари, 
поща и пътническите услуги – чл. 116, ал. 2 от Закона. Но вместо да бъде 
предложен за отмяна на този текст, който дава възможност да се извършва 
стопанска дейност на търговец, се предлага отмяната на целия нов раздел 
на закона. 

В решението не е направен анализ на конституционната разпоредба на 
чл. 19, ал. 2 – законът да гарантира на всички граждани и юридически лица 
еднакви правни условия за стопанска дейност. След като не е изяснил съдър-
жанието на главната предпоставка на юридическия извод – Конституцията, 
и да я съпостави със оспорвания закон, в решението витиевато се смесват 
понятията „стопанска дейност“ и „стопанисване“. 

Оттук нататък след смешението Съдът включва в разсъждението си и 
понятието „монопол“. По определение монополно е положението на пред-
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приятие, което по закон има изключително право да извършва определен 
вид стопанска дейност – чл. 16, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията, 
и няма отношение към стопанисването. В този ход на разсъждения, ако не 
се разграничават различните по същността си понятия „стопанска дейност“ 
и „стопанисване“, изводът на Съда може да се разпростре по отношение 
на всички случаи, при които държавата лично или чрез своите образувания 
стопанисва определено имущество. Тогава тя с лекота ще бъде определяна 
като монополист. Така се създават прецеденти Съдът с подобна аргумента-
ция да отменя на това основание всеки закон в стопанската сфера. ... 

РЕШЕНИЕ № 9 от 30 ноември 2006 г. по к.д. № 8/2006 г.84

делото е образувано по искане на: 48 народни представители. 
Иска се: обявяване противоконституционността на: § 29 от Закона за 

изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните 
водни пътища и пристанищата на Република България (ЗИДЗМПВВППРБ) 
(ДВ, бр. 24 от 2004 г.), с който е изменен текстът на чл. 106 от ЗМПВВППРБ 
и е създадена ал. 2, както и на следните разпоредби от ЗИДЗМПВВППРБ 
(ДВ, бр. 104 от 2005 г.): § 7, с който се създават чл. 103в и чл. 103г в ЗМПВВ-
ППРБ, § 16 в частта, в която се създават раздел VІб Държавно предприятие 
„Пристанищна инфраструктура“ и чл. 115л, 115м, 115н, 115о, 115п, 115р, 
115с, 115т и чл. 115у в ЗМПВВППРБ и § 25 и § 26 от преходните и заключи-
телните разпоредби на същия закон.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 51 народни представители от ХL Народно събра-

ние за обявяване противоконституционност на § 29 от Закона за изменение и 
допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища 
и пристанищата на Република България (ДВ, бр. 24 от 23 март 2004 г.), с кой-
то е създадена ал. 2 в чл. 106 от Закона за морските пространства, вътреш-
ните водни пътища и пристанищата на Република България. 

Отклонява искането на 45 народни представители от ХL Народно събра-
ние за обявяване противоконституционност на § 7, § 16, § 25 и § 26 от Закона 
за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътреш-
ните водни пътища и пристанищата на Република България (ДВ, бр. 104 от 
2005 г.) и прекратява производството в тази му част.

Мотиви:
а) Въпроси
Дали със създаването на държавно предприятие „Пристанищна инфра-

структура“ се нарушава чл. 18, ал. 4 от Конституцията, тъй като съединя-
84 Обн., ДВ, бр. 99 от 8 декември 2006 г. 
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ването на държавни функции със стопанска дейност в конкретния случай 
(според вносителите) води до установяване на монополни права върху прис-
танищата и пристанищните дейности. Новосъздадените чл. 103в и чл. 103г 
от ЗМПВВППРБ според вносителите противоречат на чл. 18, ал. 6 от Кон-
ституцията, тъй като чрез тях се поставят в неравностойно положение опе-
раторите в пристанища с национално значение спрямо операторите в такива 
с регионално значение и се създават условия за нелоялна конкуренция.

б) Аргументи
Конституционният съд не споделя твърдението в искането, че всички 

пристанища за обществено ползване са „едни и същи обекти, с едни и същи 
функции, предназначение, значение и еднаква степен на всеобща полез-
ност, поради което те изкуствено са разделени на пристанища за обществен 
транспорт с национално значение и такива с регионално значение“. Инфра-
структурата на всяко българско пристанище има определена физическа и 
техническа характеристика и кадрови потенциал, въз основа на които то е 
годно да приема и обработва определен вид кораби. Съществена разлика 
във функциите и обществената полезност и значимост има между приста-
нища, приспособени да приемат големи океански пътнически и/или товарни 
кораби, и такива, които са предназначени за малки морски и речни плава-
телни съдове. Разликата в обема на дейността и доходите, които реализират 
отделните пристанища, дава основание да се прави разлика между тяхната 
полезност за обществените интереси. От Конституцията не произтича за-
брана за въвеждане на деление на пристанищата според тяхната значимост 
и обществена полезност, както правилно бе прието в Решение № 5 от 2005 г. 
по к.д. № 10/2004 г. 

Възражението в искането срещу различния режим на собственост 
върху територията и инфраструктурата на пристанищата с национално 
и регионално значение Конституционният съд счита за неоснователно. 
Член 18, ал. 1 от Конституцията не включва пристанищата в обектите на 
изключителна държавна собственост. Разпоредбите на Конституцията не 
съдържат предписание територията и инфраструктурата на всички прис-
танища да бъдат задължително държавна собственост. Според чл. 17, ал. 2 
от Конституцията „собствеността е частна и публична“. Конституционният 
законодател е предоставил на законодателния орган да уреди кои обекти 
освен тези, които са изключителна държавна собственост, принадлежат на 
държавата. Конституционният съд се е произнесъл по този въпрос с тълку-
вателно Решение № 19 от 21 декември 1993 г. по к.д. № 11/1993 г. Когато 
общественият интерес не налага такова нормативно решение, допустимо е 
собствеността да принадлежи на различни правни субекти. Това е в съот-
ветствие с принципите, на които се основава понастоящем българската ико-
номика – неприкосновеност на частната собственост, свободна стопанска 
инициатива, добросъвестна конкуренция. Конституционният съд приема, 
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че разпоредбата на чл. 106, ал. 2 от ЗМПВВППРБ, според която територията 
и инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с регионално 
значение могат да са собственост на държавата, общините, на физически и 
юридически лица, не противоречи на чл. 17, ал. 2 и чл. 18 от Конституцията. 
С нея законодателят е съобразил завареното правно положение, при което 
пристанищни обекти и дялове от тях принадлежат на частни юридически 
лица. Да се обявят те за публична държавна собственост, би означавало да 
се посегне на частна собственост, без да са налице условията на чл. 17, ал. 5 
от Конституцията, т.е. да се действа противоконституционно.

Решението е подписано от 10 конституционни съдии.

І.11. Свободна стопанска инициатива и равенство 
на стопанските субекти

Чл. 19. (1) Икономиката на Република България се основава на свобод-
ната стопанска инициатива.

(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица 
еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупо-
требата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

(3) Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестран-
ни граждани и юридически лица се закрилят от закона. 

РЕШЕНИЕ № 6 от 25 февруари 1997 г. по к.д. № 32/1996 г.85

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване противоконституционността на чл. 9, ал. 2 от За-

кона за застраховането (ЗЗ) (ДВ, бр. 86 от 1996 г.).
Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 

от Конституцията.
Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от Зако-

на за застраховането (ДВ, бр. 86 от 1996 г.). 
Мотиви: 
а) Въпроси 
Нарушен ли е чл. 19, ал 1, 2 и 3 от Конституцията?
б) Аргументи 
Оспорената норма на чл. 9, ал. 2, изр. 1 ЗЗ е в противоречие с характера 

и съдържанието на прогласения в чл. 19, ал. 1 от Конституцията принцип на 
85 Обн., ДВ, бр. 21 от 11 март 1997 г.
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свободна стопанска инициатива. Съдът намира за необходимо да подчертае, 
че правото на свободна стопанска инициатива няма абсолютен характер. 
Свободата на стопанска инициатива не изключва принципите на държав-
но регулиране и на държавен контрол на стопанската дейност. Конститу-
цията предоставя на законодателя правото да уреди съответно да ограничи 
свободата на стопанска инициатива по законодателен ред. Ограничаването 
на участието в застрахователни дружества е възможно и допустимо в об-
ществен интерес. Ръководният критерий в тази насока обаче е професио-
налната и моралната годност на лицата, които чрез капиталово участие или 
управленски позиции упражняват контрол върху дружеството. По подобен 
начин е уреден въпросът в съвременното европейско застрахователно право 
(Директиви на Европейския съюз 92/49/ЕЕС от 18 юни 1992 г. и 92/96/ЕЕС 
от 10 ноември 1992 г.). Миноритарният контрол чрез капиталово участие 
може да има само относително значение, обслужващо посочения ръково-
ден критерий. Следователно абсолютната забрана в чл. 9, ал. 2, изр. 1 ЗЗ 
накърнява свободната стопанска инициатива и противоречи на чл. 19, ал. 1 
от Конституцията. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 14 от 5 юни 1998 г. по к.д. № 9/1998 г.86

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: обявяване на противоконституционността на чл. 68, ал. 1 от За-

кона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина (ЗЛСАХМ) 
(ДВ, бр. 36 от 1995 г.). 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането за обявяване на противоконституционност на раз-

поредбата на чл. 68, ал. 1 от Закона за лекарствените средства и аптеките в 
хуманната медицина (ДВ, бр. 36 от 1995 г.).

Мотиви: 
а) Въпроси 
Има ли нарушение на принципа на свободна стопанска инициатива?
б) Аргументи
Съдът не успява да събере необходимите 7 гласа за отхвърляне или 

подкрепа на искането. Поради това са сформирани две групи становища. 
Според една част от съдиите атакуваната разпоредба не противоречи на 
Конституцията. Конституционната уредба предоставя на държавата две въз-
можности в уредбата на търговията с лекарства: 

86 Обн., ДВ, бр. 67 от 12 юни 1998 г.
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– да признае правото на всяко лице да открива аптека и да извършва 
такава търговия, или 

– да ограничи това право, като го предостави само на посочените със 
закон категории правни субекти. Тази преценка може да се изменя в съот-
ветствие с промяната в икономическата и социалната обстановка. Следова-
телно от конституционна гледна точка няма пречка в различни периоди да се 
даде различна уредба на правото да се откриват аптеки.

Безспорно принципът на държавно регулиране, установен за здравните 
заведения в чл. 52, ал. 5 от Конституцията, ограничава принципа на сво-
бодна стопанска инициатива, признат в чл. 19, ал. 1 от Конституцията, и 
принципа на еднакви правни условия, уреден във втората алинея на същата 
разпоредба. Това ограничение обаче е конституционно установено и призна-
то в трайната практика на Конституционния съд.

Според втората група съдии оспорената разпоредба противоречи на 
Конституцията. Изричното, лимитативно изброяване на търговците, които 
могат да откриват аптека, в чл. 68, ал. 1 ЗЛСАХМ, респ. изключването на 
всички останали видове търговци, неизброени в разпоредбата, противоречи 
на конституционното начало за равенство на стопанските субекти, прокла-
мирано в чл. 19 от Конституцията. Икономиката на страната ни се основава 
на свободната стопанска инициатива – чл. 19, ал. 1 от Конституцията, а част 
от участниците в стопанския живот (така, както те са изброени в чл. 1, ал. 2 
и 3 във връзка с чл. 64, ал. 1 ТЗ) са лишени от правото да имат инициатива за 
откриване на аптека. Задължението на държавата да създава и гарантира на 
всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска 
дейност – чл. 19, ал. 2 от Конституцията – противоречи на разпоредбата на 
чл. 68, ал. 1 ЗЛСАХМ, която гласи точно обратното. 

С чл. 68, ал. 1 ЗЛСАХМ конституционно закрепеният в чл 19, ал. 1 ба-
ланс се надхвърля и се създава неоправдано от конституционна гледна точка 
посягане върху правото на свободната стопанска инициатива и равенството 
на стопанските субекти, прокламирани в чл. 19, ал. 1 и 3 от Конституцията. 

Тълкувайки волята на законодателя при създаване на чл. 68, ал. 1 ЗЛСАХМ, 
с който се стеснява кръгът на субектите, имащи право да притежават аптека, 
с обсъжданата разпоредба де факто се накърнява и конституционно защите-
ното право на частна собственост. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 19 от 2 юли 1998 г. по к.д. № 19/1998 г.87

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване противоконституционността на някои разпоред-

би от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добаве-
87 Обн., ДВ, бр. 79 от 10 юли 1998 г. 
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ната стойност (ЗИДЗДДС) – ДВ, бр. 51 от 1997 г., и от Закона за изменение 
и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС) 
– ДВ, бр. 111 от 1997 г., а именно: 

– от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху доба-
вената стойност (ДВ, бр. 51 от 1997 г. ): § 2, т. 1 в частта относно добавката 
в края на чл. 14, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС); 
§ 3, т. 1 и т. 2 относно отмяната на чл. 16, ал. 3 ЗДДС; § 16, 17, 18 и 19 от 
преходните и заключителните разпоредби; 

– от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху доба-
вената стойност (ДВ, бр. 111 от 1997 г.): § 13, § 15, т. 2, § 15, т. 3 в частта, с 
която се създава нова ал. 5 в чл. 16 ЗДДС, и § 52 от преходните и заключи-
телните разпоредби. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на главния прокурор за установяване на противокон-

ституционността на следните разпоредби: 
– от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху доба-

вената стойност (ДВ, бр. 51 от 1997 г.): § 2, т.1 в частта относно добавката 
в края на чл. 14, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност; § 3, т. 1 
и т. 2 относно отмяната на чл. 16, ал. 3 от Закона за данък върху добавената 
стойност; § 16, 17, 18 и 19 от преходните и заключителните разпоредби; 

– от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху доба-
вената стойност (ДВ, бр. 111 от 1997 г.): § 13, § 15, т. 2, § 15, т. 3 в частта, 
с която се създава нова ал. 5 в чл. 16 от Закона за данък върху добавената 
стойност, и § 52 от преходните и заключителните разпоредби.

Мотиви: 
а) Въпроси
Има ли нарушение на член 19, ал. 2 от Конституцията?
б) Аргументи
Право на Народното събрание е да реши определена категория лица при 

определени условия да не се регистрират по глава трета ЗДДС. С това зако-
нодателно решение не се нарушават конституционни принципи, включител-
но и разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от основния закон. Създаването на еднакви 
правни условия за стопанска дейност не означава еднакъв данъчен режим за 
всички, които извършват стопанска дейност, сделки и услуги, предвид чл. 
60, ал. 2 от Конституцията. В зависимост от характера и предмета на сдел-
ката и услугата и достигането на определен размер на оборота на парични 
средства от съответната стопанска дейност законодателят е в правото си да 
определи субектите, подлежащи на данъчна регистрация по ЗДДС. Дали да 
се приеме правото на доброволна регистрация по ЗДДС или не, е въпрос, 
който суверенно се решава от законодателния орган. 
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Ето защо разпоредбите на § 2, т. 1 ЗИДЗДДС (ДВ, бр. 51 от 1997 г.) и § 13 
ЗИДЗДДС (ДВ, бр. 111 от 1997 г.) може да са стопански целесъобразни или 
не, но не са противоконституционни. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 30 от 17 ноември 1998 г. по к.д. № 23/1998 г.88

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване противоконституционността на разпоредбата на 

§ 3б от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите 
(ЗК) (ДВ, бр. 92 от 1995 г.), създадена с № 16 от Закона за изменение и до-
пълнение на Закона за концесиите (ДВ, бр. 61 от 1997 г.). 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането за обявяване на противоконституционност на раз-

поредбата на § 3б от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
концесиите (ДВ, бр. 92 от 1995 г.), създадена с § 16 от Закона за изменение 
и допълнение на Закона за концесиите (ДВ, бр. 61 от 1997 г.) на главния 
прокурор. 

Мотиви: 
а) Въпроси
Има ли нарушение на чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията?
б) Аргументи
Правилата, при които държавата определя режима на своята публична 

собственост, не са съотносими с изискванията за осъществяване на стопан-
ската дейност, гарантирани от чл. 19 от Конституцията. Държавата като соб-
ственик е равнопоставена на всички останали субекти на търговското право, 
когато управлява своята частна собственост. Обратното, управлението на 
публичната държавна собственост е свързано с властническите правомощия 
на държавата и удовлетворяването на обществените интереси, поради което 
режимът е конституционно обвързан само с разпоредбата на чл. 18, ал. 5 от 
Конституцията – да се определя на ниво законодателен акт. Допустимо е от-
клонение от конституционните принципи за равен старт и свободна стопан-
ска инициатива, гарантиращи частната собственост на търговските субекти. 

Изложеното налага извода, че концесионният режим като цяло не може да 
противоречи на принципите, прогласени в чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията. 

Разпоредбата на § 3б от преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за концесиите е конституционно обвързана с изискването на чл. 18, 
ал. 5 от Конституцията – обектите и дейностите по чл. 18, ал. 1, 2, 3 и 4 от 

88 Обн., ДВ, бр. 137 от 20 ноември 1998 г.
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Конституцията да се предоставят за ползване чрез концесия. Изискването 
е спазено, тъй като независимо от начина на определяне на концесионера в 
концесионния договор, който също се сключва в хипотезата на § 3б ЗК, дър-
жавата е страна и има възможност да определи своите условия за ползване 
на обектите с концесионен режим. Прякото определяне на съконтрахента 
по договора не нарушава конституционото задължение на държавата да уп-
равлява публичната собственост по чл. 18, ал. 1, 2, 3 и 4 от Конституцията 
чрез концесия, защото нормата на чл. 18, ал. 5 от Конституцията в другата 
си част препраща към закон, който да урежда начина за определяне на кон-
цесионера.

Конституционният съд също смята, че разпоредбата на § 3б от преход-
ните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите е в синхрон с 
конституционното изискване за управляване на държавната собственост в 
интерес на обществото.

Концесията е свързана с влагане на значителни средства от страна на 
концесионера, което налага предоставянето ѝ  за един относително дълъг пе-
риод от време с горна граница 35, респ. 50 години. Поради това смяната 
на собствеността в дружеството, ползващо обекти с концесионен режим, не 
следва да се отразява на ползвателя, особено когато се касае до дружество с 
държавен капитал, което след преобразуването е запазило значително дър-
жавно участие (хипотезата на § 3б ЗК). 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 6 от 19 март 1998 г. по к.д. № 4/1998 г.89

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване на противоконституционността на чл. 33, ал. 3 и 

§ 5 на преходните и заключителните разпоредби от Закона за облагане дохо-
дите на физическите лица (ЗОДФЛ) (ДВ, бр. 118 от 1997 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 33, ал. 3 от За-

кона за облагане доходите на физическите лица, както и § 5 от преходните и 
заключителните разпоредби на същия закон (ДВ, бр. 118 от 1997 г.). 

Мотиви:
Окончателният годишен (патентен) данък е установен с чл. 30 ЗОДФЛ. 

За данъчните субекти, които извършват търговска, производствена или друг 
вид дейност по чл. 31, т. 3, 4, 5, 6 и 7 ЗОДФЛ, е определен минимален и мак-
симален предел на данъка. С чл. 33, ал. 3 ЗОДФЛ определянето на размера 

89 Обн., ДВ, бр. 35 от 27 март 1998 г.
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му в тези предели е възложено на общинските съвети, които са задължени 
за взетите от тях решения да уведомят министъра на финансите. Посочената 
разпоредба, предоставяща на общинските съвети определянето на размера 
на данъка, е противоконституционна. ...

Същевременно предоставянето на общинските съвети на правомощието 
на Народното събрание да определя размера на данъка нарушава чл. 19, ал. 2 
от Конституцията. Тази разпоредба изисква законът да създава и гарантира 
на всички граждани еднакви правни условия за стопанска дейност. Данъч-
ното облагане е едно от тези правни условия. Делегираното на общинските 
съвети правомощие да определят размера на данъка открива възможността 
граждани, упражняващи една и съща стопанска дейност в различни общи-
ни, да бъдат обложени с различен по размер данък. По този начин те ще се 
окажат поставени при различни правни условия в противоречие с чл. 19, 
ал. 2 от Конституцията. 

Като приема изложеното, Съдът счита, че е противоконституционен и 
§ 5 на преходните и заключителните разпоредби от ЗОДФЛ, който е свър-
зан с чл. 33, ал. 3 от същия закон, тъй като предвижда за настоящата година 
срок за определяне конкретния размер на данъка от общинските съвети. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии, от които 1 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Асен Манов 
Намирам, че чл. 33, ал. 3 от Закона за облагане доходите на физическите 

лица (ЗОДФЛ) не противоречи на чл. 60, ал. 1 от Конституцията. 
Самият чл. 60, ал. 1 от Конституцията предвижда размерът на данъците 

да се определя в абсолютен размер, еднакъв за всички данъкоплатци, а в оп-
ределени граници (с установени минимум и максимум), в рамките на които 
да се определи и конкретният данък. Това следва от съдържащото се в текста 
изискване данъците да бъдат съобразени с доходите и имуществото на граж-
даните. За да се спази това изискване, е необходимо облагателният орган да 
може да определи по-висок или по-нисък данък в зависимост от имуществе-
ното състояние на данъкоплатеца. Тази възможност следва да бъде осигуре-
на в съответния закон. Именно това е направено с чл. 31, т. 3–7 ЗОДФЛ, като 
размерът на патентния данък за определени занятия и дейности е определен 
„от – до“, а с чл. 33, ал. 3 е предвидено конкретният размер на данъка да 
се определя от общинските съвети. По този начин разпоредбата на чл. 60, 
ал. 1 от Конституцията не само не се нарушава, а напротив – прилага се в 
нейната пълнота, защото се държи сметка за изискването данъците да се 
определят индивидуално при съобразяване с имущественото положение на 
данъкоплатеца. Конституционното изискване данъците да се определят по 
вид и размер със закон е спазено в чл. 31, т. 3–7 ЗОДФЛ и с този текст се 
изчерпват задълженията на законодателя по чл. 60, ал. 1 от Конституцията. 
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По-нататъшните действия – индивидуализирането на данъците с оглед ико-
номическата ситуация в общините и материалните възможности на данъ-
коплатците, са въпрос на събиране на данъците и няма пречка той да бъде 
възложен на общинските съвети. 

РЕШЕНИЕ № 3 от 27 април 2000 г. по к.д. № 3/2000 г.90

делото е образувано по искане на: 54 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционността на § 70 (в част-

та за изменението на чл. 69, ал. 1), § 74 и § 89 (в частта, с която се създа-
ва новият чл. 85б), всички от Закона за изменение и допълнение на Закона 
за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина (ДВ, бр. 10 от 
2000 г.), както и § 127 и 128 от преходните и заключителните разпоредби на 
същия закон.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционни разпоредбите на § 70 (в частта за 

изменението на чл. 69, ал. 1) от Закона за изменение и допълнение на За-
кона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина относно 
думите „населени места с население до 5 хиляди жители“, както и § 127 и 
128 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон (ДВ, бр. 10 
от 2000 г.). 

Отхвърля искането за обявяване за противоконституционни разпоред-
бите на: § 74 и § 89 (в частта, с която се създава новият чл. 85б) от Закона за 
изменение и допълнение на Закона за лекарствените средства и аптеките в 
хуманната медицина. 

Мотиви:
а) Въпроси
Налице ли е обществен интерес от по-висш порядък, който да налага 

ограничаване на правото на свободна стопанска инициатива на общината 
да открива аптеки? Не е ли в противоречие с чл. 12 и чл. 44 от Конститу-
цията държавата да ангажира с публичноправни функции организация от 
неправителствения сектор и второ – защо от всички организации с идеал-
на цел, свързани с фармацията, е определена „съсловната организация на 
фармацев тите“, а не друга организация?

б) Аргументи
1. По § 70 ЗИДЗЛСАХМ в частта, с която е изменен чл. 69, ал.1 ЗЛСАХМ 
България е държава с местно самоуправление – чл. 2, ал. 1 от Консти-

туцията. Общината е основната административно-териториална единица, в 
която се осъществява местното самоуправление – чл. 136, ал. 1 от Конститу-

90  Обн., ДВ, бр. 37 от 5 май 2000 г.
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цията. Тя е призвана и да изпълнява задълженията на държавата за закрила 
здравето на гражданите – чл. 52, ал. 3 от Конституцията, на местно ниво 
чрез решаване на основни социални функции в местните общности. Снаб-
дяването на населението с лекарства е проблем със социално значение и 
отнемането възможността на общината да участва в разрешаването му води 
до ограничаване правомощията на органите на местно самоуправление да 
решават самостоятелно част от проблемите на общината, какъвто е здраве-
опазването. Следователно общественият интерес налага съществуването на 
общински аптеки, а не закриването им. 

Разпоредбата на § 70 ЗИДЗЛСАХМ създава подчертано неравенство 
между стопански субекти, които са и от една и съща категория – а именно 
между отделните общини. Неоправдано от гледна точка на конституционно 
гарантираното равенство законодателят дава възможност само на общината, 
в която има населено място с под 5000 души жители, да развива аптечна 
дейност. Поддържането на идеята (от законодателя) за социалната функция 
на общинските аптеки в малките населени места е валидна за общинските 
аптеки във всички населени места, затова не може да служи като аргумент 
в защита на прокараното неравенство. Отделен е въпросът, че този прин-
цип не е проведен последователно, след като съществува текстът на чл. 72 
ЗЛСАХМ (неатакуван в настоящото производство) за правото на общината 
да открива само по една аптека. Сполучливо би могло да се попита: в кое 
от няколкото малки населени места общината ще открие своята единствена 
аптека при положение, че те всички имат нужда от тази социална намеса за 
закрила на здравето на живеещите в тях? 

С оглед изложените съображения Конституционният съд приема, че раз-
поредбата на чл. 69, ал. 1 ЗЛСАХМ така, както тя е формулирана в обсъж-
даното изменение, е противоконституционна. ... следва да се обяви за про-
тивоконституционна само част от атакуваната разпоредба, а именно изразът 
„населени места с население до 5 хиляди жители“. По този начин в правния 
мир ще остане разпоредбата „община може да открие аптека чрез общинско 
дружество със 100 на сто общинско участие“. 

Частта от разпоредбата, визираща извършването на аптечната дейност 
само чрез общинско дружество със 100% общинско имущество, не е про-
тивоконституционна. Избирането на един от трите допустими начина съ-
гласно чл. 51 от Закона за общинската собственост, чрез който общината ще 
извършва аптечна дейност, е въпрос на законодателна преценка, вместващ 
се в конституционно допустимите рамки. Социалната функция на общината 
по отношение на търговията с лекарства се поставя на по-преден план пред 
търговския интерес на общината от търговията с лекарства. И това е оправда-
но, като се има предвид, че държавата осъществява контрол върху здравните 
заведения, както и върху търговията с лекарствени средства – чл. 52, ал. 5 от 
Конституцията. 
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2. По § 127 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗЛ-
САХМ 

Според § 127 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗЛ-
САХМ в срок 3 месеца от влизане в сила на изменението на закона аптеките, 
открити от събирателни и командитни дружества и от кооперации на фарма-
цевти, преустановяват дейността си и се закриват. 

Буквалното и смислово тълкуване на текста сочи, че се прекратяват са-
мите предприятия (по смисъла на чл. 15, ал. 1 от Търговския закон – ТЗ). 
Предприятието включва в себе си не само права и задължения, породени 
от търговска дейност, но и фактически отношения с имуществено значение 
(например клиентелата на предприятието, от която зависи неговият иконо-
мически просперитет). А след като това е така, закриването на аптеки е в 
широкия смисъл на думата посягане върху правото на собственост по чл. 17 
от Конституцията. Тезата на създателите на изменението на закона, че из-
мененията в правния режим на аптеките не засягат собствеността им, не из-
държа от правна гледна точка. Става дума вече за сфера на защитени права, 
които съгласно чл. 57, ал. 1 от Конституцията не могат да бъдат отнемани. 

Същият извод следва и ако разглежданият въпрос се свърже с отнемане 
на разрешението, дадено на събирателните, командитните дружества и ко-
операциите на фармацевти да упражняват аптечна дейност, до което ще се 
стигне при закриване на посочените аптеки. Разрешението за аптечна дей-
ност е административен акт с частноправни последици. Този акт не може 
да бъде оттеглен по свободно усмотрение, а само при установени със закон 
условия. В противен случай в областта на частноправните отношения биха 
се създали непредвидимост и непредсказуемост, несъвместими с пазарното 
стопанство, което Конституцията въвежда (вж. чл. 19 от Конституцията). 
Свободното усмотрение при отнемане на придобити граждански права е 
несъвместимо и с прогласения от чл. 4, ал. 1 на Конституцията принцип за 
правовата държава. 

3. По § 128 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗЛ-
САХМ 

Аналогична на предходната разпоредба е нормата на § 128 ЗИДЗЛСА-
ХМ, според която заварените общински аптеки, с изключение на тези, които 
са открити в населени места до 5000 жители, прекратяват дейността си в 
срок до 3 месеца. 

Изложените в т. 2 от решението съображения за противоконституци-
онност до голяма степен са относими към тази разпоредба. Параграф 128 
от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗЛСАХМ освен това е 
акцесорен спрямо § 70 ЗИДЗЛСАХМ в частта, с която е изменен чл. 69, ал. 1 
ЗЛСАХМ, и обявяването на чл. 69, ал. 1 ЗЛСАХМ за противоконституцио-
нен води като последица и противоконституционността на разпоредбата на 
§ 128 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗЛСАХМ. 
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4. По § 74 и § 89 (в частта на създадения нов чл. 85б) ЗИДЗЛСАХМ 
Съсловната организация на фармацевтите е организация с нестопанска 

цел. Организациите с нестопанска цел представляват обективиран израз на 
правото на свободно сдружаване, прокламирано в чл. 44, ал. 1 от Конститу-
цията като основно конституционно защитено право на личността. Разпо-
редбата на чл. 12, ал. 1 от Конституцията няма за задача да ограничи целите 
на гражданските сдружения до тясно корпоративни интереси. Напротив, ор-
ганизации с цели, насочени към подпомагане и благотворителност на хора 
извън организацията, също защитават интереси на граждани и следователно 
не са изключени от конституционната защита на чл. 12, ал. 1 от Конституци-
ята. Конституционният съд изрично е предвидил възможност „за възлагане 
на изпълнението на определени държавни функции на сдружения на граж-
дани“. Условието е да бъде направено със закон. 

Възможно е след влизане в сила на закона да се създадат други съсловни 
организации на фармацевтите, но именно правото на сдружаване, което не 
може да бъде ограничавано по брой на организациите и по време на създава-
нето им, налага държавата да възложи публичноправните функции със закон 
на конкретно определена организация. С това не се подценяват или неравно-
поставят различните организации от недържавния сектор. Всеки възложи-
тел, включително и държавата, има право да избере субекта, на когото ще 
отстъпи част от функциите си. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 5 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Цанко Хаджистойчев 
1. За § 70 ЗИДЗЛСАХМ 
Обявената за противоконституционна част от разпоредбата гласи: об-

щините могат да откриват аптеки в населени места с население до 5 хиляди 
жители. Прието е изключение от принципното положение, въведено с из-
менението на чл. 68, ал. 1 от Закона, според което право да откриват аптеки 
имат магистър-фармацевти, т.е. физически лица. 

От конституционна гледна точка няма пречка в различни периоди да се 
даде различна уредба на правото да се откриват аптеки и този въпрос се ре-
шава от Народното събрание по целесъобразност. Принципът на държавно 
регулиране в областта на лекарствените средства има приоритет, защото е 
свързан с живота и здравето на гражданите. Обратното разбиране за „об-
ществен интерес от по-висш порядък“, застъпено в настоящото решение на 
Съда, не споделям. Не мога да се съглася, че оспорената разпоредба е в на-
рушение на чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията. 

2. За § 127 ЗИДЗЛСАХМ 
Както се посочи, законодателя е овластен да прилага принципа на дър-

жавно регулиране по чл. 52, ал. 5 от Конституцията и от конституционна 
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гледна точка няма пречка в различни периоди да се даде различна уредба 
на правото да се откриват аптеки. Народното събрание по целесъобразност 
може да отмени вече създадена либерална уредба и да въведе ограниче-
ния, както и обратно – да отмени съществуващи ограничения и да създаде 
по-либерална уредба (к.д. № 9/1998 г.). Винаги може със закон да се даде 
правото да се открие аптека или да се отнеме такова право, като се закри-
ят открити вече аптеки. Това именно изразява разглежданата разпоредба, 
свързана с изменения чл. 68 ЗЛАХМ, който не е атакуван за противокон-
ституционност. 

В решението на Съда неоснователно се поддържа за „посягане върху 
правото на собственост по чл. 17 от Конституцията“. Тази конституционна 
норма според мен не е относима в случая. Не може да се говори за наруше-
ние и на чл. 57, ал. 1 от Конституцията. Неотменими са основните права на 
гражданите, включени в Глава втора на Конституцията. 

3. За § 128 ЗИДЗЛСАХМ 
Разпоредбата е аналогична на разпоредбата на § 127 ЗИДЗЛСАХМ, от 

една страна, а от друга страна, е функционално свързана и последица на § 70 
ЗИДЗЛСАХМ в оспорената част. Това изразява и решението на Съда, за да я 
обяви за противоконституционна. 

По същите съображения, както за разпоредбите по т. 1 и т. 2 по-горе, 
смятам § 128 ЗИДЗЛСАХМ също за конституционосъобразен. 

Особено мнение на съдията Неделчо беронов
1. Продължавам да споделям и поддържам становището, изразено в Ре-

шение № 14 от 5 юни 1998 г. по к.д. № 9/1998 г., че „...от конституционна 
гледна точка няма пречка в различни периоди да се даде различна уредба 
на правото да се откриват аптеки. Народното събрание по целесъобразност 
може да отмени вече създадена либерална уредба и да въведе ограничения, 
както и обратното. ... 

Оспорената законова разпоредба има друг, коренно различен предмет 
на правна уредба, поради което чл. 136, ал. 1 от Конституцията е неотносим 
към конкретния случай. Не е нарушен и чл. 140 от Конституцията, според 
който „Общината има право на своя собственост, която използва в интерес 
на териториалната общност“. Режимът на обектите на общинска собстве-
ност се определя със закон (чл. 17, ал. 4 от Конституцията). 

Основният закон с чл. 17, ал. 4 предоставя изцяло на Народното събра-
ние преценката за режима на обектите на общинската собственост, а с чл. 140 
определя интересите, за които същата собственост трябва да се използва. 
Оспореният § 70 ЗИДЗЛСАХМ определя може ли и при какъв режим аптека 
да бъде обект на общинска собственост, с което чл. 17, ал. 4 от основния 
закон е спазен. Същата оспорена разпоредба не урежда в чий интерес ще се 
ползва тази общинска собственост, за да е възможно наличие на противоре-
чие между § 70 ЗИДЗЛСАХМ и чл. 140 от Конституцията. 
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2. С § 127 ЗИДЗЛСАХМ не се прекратява съществуването на юридиче-
ските лица събирателно и командитно дружество или кооперации на фар-
мацевти, а само се засяга обособено тяхно имущество и правото да се из-
вършва с него определена дейност – продажба на дребно на лекарствени 
средства. Извършено е от законодателя в границите на конституционно не-
ограничената му възможност в различни периоди да създава различна уред-
ба на правото да се откриват аптеки. Правото на собственост, което имат 
тези търговски дружества и кооперации на фармацевти върху аптеките и 
лекарствените средства в тях, не се отнема, не се сменя притежателят му. 
Оспорената разпоредба няма транслативен ефект, не сочи нов титуляр, вър-
ху който да преминава правото на собственост. Засяга се възможността на 
непроменения собственик да извършва определена дейност с обектите на 
своята собственост. 

3. Разпоредбата на § 128 е свързана с тази на § 70 ЗИДЗЛСАХМ. След 
като законодателят има суверенното право в различни периоди да даде раз-
лична уредба на правото да се откриват аптеки, той може да предвиди пре-
кратяване на дейността на онези общински аптеки, които не отговарят на 
условията по новата законодателна уредба. Изложените по-горе съображе-
ния за липса на противоречие между § 70 и Конституцията важат и по отно-
шение на § 128 ЗИДЗЛСАХМ. 

Особено мнение на съдията Станислав димитров 
1. По § 70 ЗИДЗЛСАХМ в частта, с която е изменен чл. 69, ал. 1 от 

Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина 
(ЗЛСАХМ)

Предметът на спора се свежда до изключение от възприетия ограничи-
телен принцип, право на разрешение за откриване на аптека да имат само 
магистър-фармацевти и болнични заведения за свои нужди. Законодателят е 
допуснал по изключение при определени условия да се дава разрешение за 
откриване на аптека от община, като условията са изрично посочени в раз-
поредбата – само чрез общинско дружество със сто на сто общинско учас-
тие, и то в населено място с население до 5 хиляди жители. 

С решението си да обяви за противоконституционна само част от новия 
текст на разпоредбата на чл. 69, ал. 1 ЗЛСАХМ, Конституционният съд фак-
тически упражнява законодателна дейност. В компетентността на Съда е да 
обяви за противоконституционна определена законова разпоредба, но не и 
да я видоизменя така, че да създава нова норма по дух и съдържание, която 
да урежда съответните обществени отношения по друг начин. 

Тази част от законовата разпоредба, която не е обявена за неконституци-
онна и запазва действието си, остава да съществува в правния мир като един 
неясен текст: „В съответната община може да открие аптека чрез общинско 
дружество със 100 на сто общинско участие.“ В това изречение липсва под-
логът – кой може да открие аптека? 
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2. По § 127 и § 128 от преходните и заключителните разпоредби на 
ЗИДЗЛСАХМ 

След като със ЗИДЗЛСАХМ е възприет този ограничителен режим, с 
който от кръга на субектите, имащи право да получат разрешение за откри-
ване на аптека, се изключват събирателни и командитни дружества, коопе-
рации на фармацевти и общини, освен при условията на чл. 69, ал. 1, логич-
на последица е законодателно да се уреди положението на вече откритите от 
тях аптеки с издадени разрешения от преди изменението на закона. Поради 
това са и създадени разпоредбите на § 127 и § 128 от преходните и заклю-
чителните разпоредби на ЗИДЗЛСАХМ, които постановяват, че посочените 
в тях субекти трябва да закрият и да прекратят дейността на аптеките, за 
които са получили разрешение при действието на старата законова уредба. 

Тези разпоредби нямат самостоятелно значение. Те са пряко свързани 
и са следствие от изменените разпоредби на чл. 68, чл. 69, ал. 1 и чл. 72 
ЗЛСАХМ. Само ако последните бъдат обявени за противоконституционни, 
заедно с тях трябва да бъдат обявени за такива и § 127 и § 128. Не е вярно, 
че чл. 69, ал. 1 е бил обявен с решението за противоконституционен по 
отношение ограниченията на общините да откриват аптеки. При това поло-
жение разпоредбата на § 128 от преходните и заключителните разпоредби 
на ЗИДЗЛСАХМ има своето значение и място в закона и не е противокон-
ституционна. 

Параграф 127 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗЛ-
САХМ също не е противоконституционен по изложените вече съображения. 
Той само урежда последиците от възприетия в новата законодателна уредба 
ограничителен режим и е акцесорен спрямо § 69 ЗИДЗЛСАХМ, с който се 
изменя чл. 68 ЗЛСАХМ. Последната законова разпоредба не е атакувана с 
искането, не е предмет на спора и не е обявена за противоконституционна. 

Особено мнение на съдията Асен Манов 
1. По §70 ЗИДЗЛСАХМ 
Тази разпоредба е обявена за противоконституционна с решението на 

Съда, и то по съображение, че нямало обществен интерес от по-висш поря-
дък, който да налагал ограничаването на стопанските инициативи на общи-
ните и по-конкретно – правото им да откриват без ограничения аптеки. Без 
да са приведени каквито и да било доводи, защо се отстъпва от възприетото 
преди по-малко от две години становище, че по съображения за целесъо-
бразност законодателят може да наложи ограничения в областта на упраж-
няване на аптечната дейност.

Внимателният прочит на Глава седма от Конституцията показва, че в 
нея не се съдържа никаква разпоредба относно стопанската дейност, която 
е възможно общините да развиват; не е предвидена за тях никаква специал-
на закрила, неограничимост или приоритети пред дейността на останалите 
стопански субекти в страната. 
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Също така неоснователно се излага в мотивите на решението, че „раз-
поредбата на § 70 създава подчертано неравенство между стопански субекти 
от една и съща категория (отделните общини)“, като се дава възможност да 
развиват аптечна дейност само на общините, в които има населено място с 
население до пет хиляди жители. Изводът почива на изкуствената хипотеза, 
че може да има общини, в които няма такива населени места. Но това прос-
то не е така – не съществуват общини, в които няма малки населени мес-
та с население до пет хиляди жители. Така че този довод за нарушение на 
принципа за равнопоставеност, установен с чл. 19, ал. 2 от Конституцията, е 
изграден върху невярна фактическа основа. 

С решението се обявява за противоконституционна само част от измене-
ния чл. 69, ал. 1 (по-скоро отделни думи от него). Останалата част образува 
съвсем нова разпоредба, която по идея, съдържание и обем на урежданата 
материя напълно се различава от досегашния текст. 

2. По § 127 и § 128 от преходните и заключителните разпоредби на 
ЗИДЗЛСАХМ 

За да обяви тези текстове за противоконституционни, в решението на 
Съда е прието, че с тях не само се преустановява дейността на аптеките, от-
крити от дружества и кооперации на фармацевти, но се прекратяват и самите 
предприятия, което представлявало в широкия смисъл на думата и посега-
телство на правото на собственост по чл. 17 от Конституцията. Този извод 
изхожда от един напълно изопачен прочит на текстовете на § 127 и § 128 и 
влагане в тях на смисъл и съдържание, каквито те нямат. В тези разпоред-
би съвсем определено и недвусмислено е казано, че съответните дружества, 
кооперации и общини само преустановяват (прекратяват) дейността на от-
критите от тях аптеки. Самите дружества и кооперации не се закриват (те 
могат да имат и други дейности, могат да изменят дейността си и пр.) и соб-
ствеността върху имотите и вещите, чрез които са развивали аптечната си 
дейност (магазини, обзавеждане, инвентар, лекарствени материали и пр.), 
не им се отнема. 

Като създава § 127 и § 128 ЗИДЗЛСАХМ, законодателят засяга само уп-
ражняването на тази дейност, респ. търговията с лекарствени средства, не 
и правото на собственост върху тези средства и другите имоти, предмети, 
обзавеждане, инвентар и пр., които я подпомагат. Самата Конституция на 
Република България регламентира правото на собственост и правото на уп-
ражняване на стопанска дейност в отделни текстове (чл. 17 и чл. 19) и ус-
тановява различни режими на защита на тези права. Алинеи 1 и 2 на чл. 19 
предвиждат гарантирането със закон на еднакви правни условия за стопан-
ска дейност на всички правни субекти, без обаче да обявяват за неприкосно-
вено и неотменимо правото на упражняване на такава дейност. 

Неоснователно се поддържа в решението на Съда, че правото на соб-
ственост по чл. 17 от Конституцията обхващало в широк смисъл на думата и 
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всички имуществени права, породени при упражняването на една стопанска 
дейност. 

На последно място неправилно се приема, че разпоредбите на § 127 
и § 128 засягали права, защитени от чл. 57, ал. 1 от Конституцията. Тази 
конституционна разпоредба брани само основните права, които са посочени 
в тази глава, като ги обявява за неотменими. Нито правото на собственост 
по чл. 17 от Конституцията, нито правата, произтичащи от принципа на сво-
бодната стопанска инициатива по чл. 19, ал. 1 от Конституцията, спадат към 
тези основни права. 

Особено мнение от съдията Иван григоров по § 70 (в частта за изме-
нението на чл. 69, ал. 1) от ЗИДЗЛСАХМ относно думите „населени места 
с население до 5 хиляди жители“, както и по § 127 и § 128 от преходните и 
заключителните разпоредби на същия закон – не е публично достъпно.

РЕШЕНИЕ № 7 от 20 септември 2000 г. по к.д. № 7/2000 г.91

делото е образувано по искане на: 53 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционността на § 73 от Закона 

за изменение и допълнение на Закона за лекарствените средства и аптеките 
в хуманната медицина (ДВ, бр. 10 от 2000 г.), с който е изменен чл. 72 от 
Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина в частта 
на чл. 69, ал. 1.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционна разпоредбата на § 73 от Закона за 

изменение и допълнение на Закона за лекарствените средства и аптеките в 
хуманната медицина (ДВ, бр. 10 от 2000 г.), с която е изменен чл. 72 в частта 
на чл. 69, ал. 1 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.

Мотиви:
а) Въпроси
Дали правото на общината да открива чрез свое дружество само една 

аптека съответства на конституционните принципи и начала?
б) Аргументи 
Според § 73 (с който е изменен чл. 72 в частта на чл. 69, ал. 1) от Закона 

за изменение и допълнение на Закона за лекарствените средства и аптеки-
те в хуманната медицина и след Решение № 3 от 27 април 2000 г. по к.д. 
№ 3/2000 г. на Конституционния съд (ДВ, бр. 37 от 2000 г.) общината чрез 
общинско дружество със 100 на сто общинско участие може да получи раз-
решение за откриване само на една аптека. 

91 Обн., ДВ, бр. 78 от 26 септември 2000 г.
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Издигайки като основно конституционно начало местното самоуправле-
ние, държавата доброволно и съзнателно се отдръпва от специфични функ-
ции на управление с цел въпроси от местно значение да могат да се решават 
от самоуправляващите се общности по-ефикасно и гъвкаво. Снабдяването 
на населението с лекарства, т.е. търговията на дребно с лекарства, която се 
извършва чрез аптеките, е въпрос именно от местно значение, който има 
силно социално звучене, и когато то се осъществява и от общините, наравно 
с останалите стопански субекти, имащи право на това, позволява поддържа-
не на баланс в цените. По този начин се постига опосредено и контрол на 
държавата върху търговията с лекарства – конституционно закрепено нейно 
задължение в чл. 52, ал. 5 от Конституцията. 

Не може да се приеме, че ограничаването на общината чрез свое едно-
лично дружество да открива само една аптека създава последователност в 
изменения правен режим на аптеките, въведен със Закона за изменение и 
допълнение на ЗЛСАХМ (ДВ, бр. 10 от 2000 г.) само защото и физическите 
лица – фармацевти, имат право да откриват само по една аптека. Спрямо 
другите юридически лица в закона – правото на болничните заведения да 
откриват аптеки за свои нужди, такова ограничение не е проведено. Освен 
това обсъжданото правило, създавайки на пръв поглед равенство между су-
бектите с оглед правото им само на една аптека, не отчита огромното разли-
чие между отделните общини както по броя на населените места, включени 
в тях, така и по обема на населението във всяка една и по този начин създава 
автоматично неравенство по отношение на правните условия за стопанска 
дейност, предоставени на този вид юридически лица. 

Вярно е, че принципите на чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията не са аб-
солютни и както многократно е имал възможност Конституционният съд 
да заяви, търпят държавно регулиране чрез законодателно ограничаване. В 
случая обаче не се съзират съображения за наличие на обществен интерес 
от по-висш порядък, заради който да бъде ограничено правото на общината 
на свободна стопанска инициатива да открива аптеки чрез свои еднолични 
търговски дружества. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 4 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдиите Асен Манов и Неделчо беронов 
Основният закон с разпоредбата на чл. 52, ал. 5 възлага на държавата да 

осъществява контрол върху производството на лекарствени средства и тър-
говията с тях. Въпрос на суверенна законодателна преценка на Народното 
събрание е да урежда правото да се откриват аптеки. От конституционна 
гледна точка няма пречка в различни периоди да се даде различна правна 
уредба на правото да се откриват аптеки. Извън компетенциите на Консти-
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туционния съд е да лишава законодателя от тази негова възможност. При 
създаването на оспорената разпоредба законодателят е действал в рамките 
на конституционно предоставени му правомощия. Извършил го е, без да 
наруши други разпоредби на основния закон, което би могло да доведе до 
противоконституционност.

Неоснователни са доводите в решението, според които атакуваният 
текст нарушавал конституционно установените принципи на местното са-
моуправление и ограничавал правомощията на органите му и по-конкретно 
стопанската инициатива на общините да откриват аптеки. Внимателният 
прочит на Глава седма от Конституцията показва, че в нея не се съдържа ни-
каква разпоредба относно стопанската дейност, която общините е възможно 
да развиват; не е предвидена за тях никаква специална закрила, неограни-
чимост или приоритети пред дейността на останалите стопански субекти в 
страната. Общините могат да развиват стопанска дейност наравно и еднакво 
с всички граждани и юридически лица при условията и гаранциите, пред-
видени в чл. 19, ал. 2 от Конституцията. Оспорената разпоредба определя 
може ли и при какъв режим аптеката да бъде обект на общинска собстве-
ност, с което чл. 17, ал. 4 от основния закон е спазен. 

Особено мнение на съдията Станислав димитров 
Ограничението за получаване на разрешение за откриване само на една 

аптека се отнася до всички правни субекти по чл. 68, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 и 
3 от Закона (които имат право да откриват аптеки) е в съответствие с раз-
поредбата на чл. 19, ал. 2 от Конституцията, защото законът ги поставя при 
еднакви правни условия за упражняване на този вид стопанска дейност. 
Промяната на условията чрез обявяване противоконституционност на раз-
поредбата само в частта  ѝ   относно чл. 69, ал. 1 от Закона (за което липсват 
каквито и да било конституционни основания) води до правна неравнопо-
ставеност на стопанските субекти, занимаващи се с този вид стопанска дей-
ност, в нарушение на чл. 19, ал. 2 от Конституцията. 

Извън кръга на лицата по чл. 68, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона сто-
ят лечебните заведения за болнична помощ, които съгласно чл. 68, ал. 2 от 
Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина също 
могат да откриват аптеки, но само за задоволяване на собствените си нужди. 

Ограничението или трябва да остане така, както го е определил зако-
нодателят, или да отпадне за всички правни субекти, упражняващи такава 
стопанска дейност, но затова искане няма. 

Особено мнение на съдията Цанко Хаджистойчев 
Оспорената разпоредба на чл. 72 ЗЛАХМ утвърждава принципа един 

субект – една аптека. Обявена е за противоконституционна частта от разпо-
редбата, според която общината има право да получи разрешение да открие 
само една аптека. 
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Както съм изтъкнал в особеното си мнение към Решение № 3 от 2000 г., 
дали да има общински аптеки, както и колко и къде, е въпрос на законо-
дателна преценка. Тази компетентност на Народното събрание произтича 
пряко от основния закон и е призната в практиката на Конституционния съд. 

Тук е мястото да се посочи Решение № 10 по к.д. № 8/1996 г. Консти-
туционният съд е приел разпоредбата за конституционносъобразна, защото 
тя „урежда конституционно признато нормотворческо правомощие относно 
режима на държавната и общинската собственост (чл. 17, ал. 4 от Консти-
туцията). Разпоредбата на чл. 70, ал. 2 ЗЛСАХМ се вмества изцяло в посо-
чената конституционна норма – чл. 17, ал. 4, и пряко произтича от нея“. Ци-
тираното ясно изразява, че по силата на конституционната норма режимът 
на общинските аптеки като обекти на общинската собственост се определя 
със закон. Следователно законодателят е компетентен да реши колко аптеки 
общината може да открива. 

Ще припомня още, че основната дейност в аптеките е здравна, а не сто-
панска. Оттук също следва, че принципите на чл. 19, ал. 1 и 2 от Конститу-
цията търпят ограничения за сметка на принципа по чл. 52, ал. 5 за държав-
ното регулиране, който е в защита на ценности от по-висш порядък – живота 
и здравето на гражданите. 

РЕШЕНИЕ № 5 от 26 септември 2002 г. по к.д. № 5/2002 г.92

делото е образувано по искане на: състав от Върховния касационен 
съд, Четвърто гражданско отделение.

Иска се: обявяване противоконституционността на § 6а от преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на 
държавни и общински предприятия (ЗППДОбП) (обн., ДВ, бр. 38 от 1992 г.; 
изм., бр. 51 от 1994 г., бр. 45, 57 и 109 от 1995 г., бр. 42, 45, 68 и 85 от 1996 г.; 
попр., бр. 86 от 1996 г.; изм., бр. 55, 61, 89, 98 и 122 от 1997 г., бр. 39 от 
1998 г.; попр., бр. 41 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г.; бр. 47 
от 1999 г. – Решение № 8 на Конституционния съд от 1999 г.; изм., бр. 56, 84 
и 96 от 1999 г., бр. 20, 99 и 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на съдебен състав от Върховния касационен съд, 

четвърто гражданско отделение, за обявяване противоконституционността 
на § 6а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразу-
ване и приватизация на държавни и общински предприятия (обн., ДВ, бр. 38 
от 1992 г.; посл. изм., бр. 42 от 2001 г.; отменен) и на § 17, ал. 6 от преходните 
и заключителните разпоредби на действащия Закон за приватизация и след-
приватизационен контрол (ДВ, бр. 28 от 2002 г.).

92 Обн., ДВ, бр. 95 от 8 октомври 2002 г.
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Мотиви:
а) Въпроси
Оспорената разпоредба поставяла в по-благоприятно положение прива-

тизиращото се или приватизирано предприятие, притежавано от субект с 
властнически правомощия, от останалите правни и стопански субекти, с ко-
ето се нарушавал чл. 19, ал. 2 от Конституцията. В резултат на това се зася-
гали конституционно установените принципи за правовата държава (чл. 4, 
ал. 1) и за неприкосновеността на частната собственост (чл. 17, ал. 3 и 5). 
Оспорената разпоредба водела до противоконституционно принудително 
отчуждаване на частна собственост.

б) Аргументи
I. По обхвата на проверката за противоконституционност 
...Фактически се касае до оспорване на едно-единствено законодателно 

решение, формулирано в § 6а от ПЗР на ЗППДОбП, което се съдържа в два-
та закона – отменен и действащ, неразривно обвързани поради възприетия 
законодателен подход. 

Предвид на това проверката за нарушение на Конституцията обхваща 
текста на § 6а от ПЗР на отменения закон. Той е определящ и за § 17, ал. 6 
от действащия закон, който от своя страна е приложим само за сключени 
приватизационни договори при действието на отменения приватизационен 
закон. 

II. По съществото на искането 
1. От съдържанието на оспорената разпоредба се разбира, че за да не из-

губят възможност за предявяване на иск за свои вземания от приватизиращи 
се, съответно вече приватизирани (§ 17, ал. 6) предприятия, частноправните 
и публичноправните кредитори е следвало в посочените в § 6а шестмесе-
чен срок и ред да ги заявят писмено пред съответния орган по чл. 3, ал. 1 
ЗППДОбП, комуто законът с чл. 3, ал. 4 ЗППДОбП е възлагал да подготви 
и сключи приватизационните сделки. Оспорената разпоредба съдържа: а) 
изискване за определено действие от кредиторите на предприятия, обявени 
за приватизация чрез съответна публикация в „Държавен вестник“; б) 6-ме-
сечен срок за извършване на действието; и в) последиците от незаявяването. 

Формулираното в § 6а и пренесено в § 17, ал. 6 от действащия закон 
правило, приложимо и след 23 март 2002 г., когато влиза в сила новият за-
кон само по отношение на сключени приватизационни договори по време 
действието на отменения ЗППДОбП, не съдържа белези на противоконсти-
туционност. 

2. Уредбата е предназначена за провеждането на основополагаща иконо-
мическа реформа – раздържавяване (назовавано в закона „приватизация“). 
Самата приватизация, осъществявана в изпълнение на политическо реше-
ние, е в съзвучие с конституционните норми на чл. 17, ал. 4, съгласно които 
режимът на обектите на държавната и общинската собственост се определя 
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със закон, и на чл. 19, ал. 1, който постановява икономиката на Република 
България да се основава на свободната стопанска инициатива. ... 

3. Със съдържащото се в § 6а изискване, адресирано до кредиторите 
на обявени за приватизиране държавни и общински предприятия, те не са 
лишени от права – право на иск, право на собственост, а са насочени в опре-
делен срок да предприемат едно формално действие, именно за да си гаран-
тират тези права върху техни вземания от посочената категория длъжници. 

4. При срочно изпълнение на законовото предписание се постигат ня-
колко ефекта: кредиторът уведомява за вземането си, с което си гарантира 
възможност в бъдеще да го търси по съдебен ред (за да го получи и от новия 
собственик на приватизираното предприятие, респ. сам той да кандидатства 
за покупката по реда на чл. 29, ал. 2 ЗППДОбП). Органите по приватизаци-
ята (по чл. 3, ал. 1), а чрез тях и кандидат-купувачите получават дължимата 
им информация за действителното финансово-икономическо състояние на 
обявеното за приватизиране предприятие. ... 

5. При бездействие кредиторът „губи правото си на иск за тези взема-
ния“. Посоченото процесуално ограничение е юридически стимул за опера-
тивно поведение. 

6. ...Конституционното правило на чл. 19, ал. 2, според което законът 
създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви прав-
ни условия за стопанска дейност, не е абсолютно. То има предвид еднак-
ви правни условия за всички стопански и правни субекти, осъществяващи 
еднакви или сходни дейности в определена сфера, но не непременно ед-
наквост между всичките многообразни стопански сфери. Съображения за 
целесъобразност, както и наличието на потребност от постигането на об-
ществено приоритетни и значими цели, каквито са целите на приватизация-
та, допускат различия в законодателните решения, без това да противоречи 
на конституционния принцип по чл. 19, ал. 2. 

7. Въведеното с оспорената разпоредба изискване кредиторовото вземане 
да се заяви пред съответния орган по чл. 3 ЗППДОбП, т.е. пред орган, „чужд 
на правоотношението, от което е възникнало“, не противоречи на конститу-
ционни норми. ... Органите по чл. 3 ЗППДОбП не са произволни, а законово 
определени. На тях е възложено да приемат решения за приватизиране на 
държавни и общински предприятия (чл. 3, ал. 1 ЗППДОбП), управителните 
органи на държавните предприятия на тези органи „са длъжни да им пред-
ставят документите и информацията, необходими за извършване на прива-
тизационната сделка“ (чл. 4а). Поради това и оспореното изискване за уведо-
мяването на тези органи с нищо не злепоставя интересите на кредиторите. ...

8. ...Въпросът за правната характеристика на срока е неотносим към 
въпроса за конституционосъобразността на оспорената разпоредба. При 
необходимост този въпрос може да бъде решен по реда на тълкуването от 
Общото събрание на гражданската колегия на ВКС. ... 
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9. Разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Конституцията, според която частната 
собственост е неприкосновена, съдържа забрана за разпореждане с нея без 
или въпреки несъгласието на собственика. Правилото на § 6а не пренебрегва 
волята на кредитора на приватизиращото се, респ. приватизирано предпри-
ятие по отношение на собствените му вземания. Дадена е възможност да се 
упражни правото в определен срок. ...

10. Конституционният принцип за правовата държава по чл. 4, ал. 1 оз-
начава наличието на ред, правила при упражняването на властта. Държавата 
е правова, когато се управлява според Конституцията и законите. Законите от 
своя страна следва да са ясни, точни и непротиворечиви на Конституцията. 

...Създадено е законово правило за решаване на наложени от живота по-
требности, които засягат всички правни субекти от сферата на приватизаци-
ята, непосредствено или косвено свързани с нея. Поради това разпоредбата 
на § 6а не противоречи и на чл. 4, ал. 1 от Конституцията. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 1 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Христо данов 
Смятам, че постановеното днес решение по к.д. № 5/2002 г. е неправил-

но по следните съображения: 
1. Срокът, предвиден в разпоредбата на § 6а от ПЗР на ЗППДОбП, е 

преклузивен, а не давностен... Давността не се прилага служебно и поради 
това обявяването на погасяване на вземанията на кредиторите става именно 
по силата на самия закон, а не по инициатива на длъжника. 

2. Вземанията представляват част от правото на собственост по смисъла 
на чл. 17, ал. 3 от Конституцията. ... 

3. По силата на разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Конституцията законът 
трябва да създава еднакви правни условия за стопанска дейност на всички 
граждани и юридически лица. (Вж. Решение № 19 от 1993 г. – ДВ, бр. 4 от 
1994 г.) 

При това разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Конституцията е основно право 
в устройството на правовата държава, което именно по силата на това реше-
ние ограничава възможностите на Народното събрание да създава закони, 
които му противоречат. Стопанската целесъобразност, която очевидно е во-
дила законодателя при създаването на тази норма, не може да бъде основа-
ние за неспазване на основните изисквания на Конституцията. 

В случая се погасяват по силата на закон вземания, представляващи част 
от собствеността на даден субект, което е равностойно на тяхното отнемане 
по принудителен ред, без надлежно компенсиране – чл. 17, ал. 5 от Консти-
туцията. При това операцията се извършва от вече създадена неравноправ-
ност на стопанските субекти. 
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РЕШЕНИЕ № 2 от 13 март 2003 г. по к.д. № 20/2002 г.93

делото е образувано по искане на: 52 народни представители. 
Иска се: установяване на противоконституционността на разпоредбата 

на § 9, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за опаз-
ване на околната среда (ПЗРЗООС) (ДВ, бр. 91 от 2002 г.) в частта относно 
израза „...с изключение на сключените приватизационни договори до 1 фев-
руари 1999 г. ...“

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 52 народни представители от ХХХІХ Народно 

събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбата на 
§ 9, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване 
на околната среда (ДВ, бр. 91 от 2002 г.) в частта относно израза „...с изклю-
чение на сключените приватизационни договори до 1 февруари 1999 г. ...“.

Мотиви:
а) Въпроси 
Дали с атакуваната разпоредба се създава двойствен режим на отговор-

ност за нанесени щети на околната среда, настъпили от минали действия 
или бездействия, при който се възлагат със задна дата задължения за едни 
стопански субекти и се създават по-благоприятни условия за стопанска дей-
ност за други? Изтъква се, че това е в пълно противоречие с чл. 19, ал. 2 
и 3 от Конституцията, които повеляват законът да създава еднакви правни 
условия за стопанска дейност на всички граждани и юридически лица и да 
закриля тяхната стопанска дейност и инвестиции. Вносителите считат също 
така, че в нарушение на чл. 17, ал. 3 от Конституцията се посяга върху при-
добитите в процеса на приватизация имуществени права, които се обхващат 
от конституционноправната защита на собствеността.

б) Аргументи
Конституционният съд счита, че с атакуваната част от разпоредбата на 

§ 9, ал. 1 от ПЗРЗООС прогласените от чл. 19, ал. 2 и 3 и чл. 17, ал. 3 кон-
ституционни принципи не са нарушени, тъй като тя не е в противоречие с 
техния смисъл и съдържание. 

Твърдяната от вносителите на искането неравнопоставеност между при-
ватизаторите преди 1 февруари 1999 г. и след тази дата по отношение на 
причинени от минали действия или бездействия екологични щети е само 
привидна. В действителност, както по действащата до 1 февруари 1999 г. 
законодателна уредба, така и по сега действащата атакувана уредба, новите 
собственици – приватизаторите, не носят отговорност за екологични щети, 
причинени от минали действия или бездействия. Атакуваната законова 

93 Обн., ДВ, бр. 26 от 21 март 2003 г.
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уредба не променя условията за стопанска дейност на приватизаторите пре-
ди 1 февруари 1999 г. в сравнение с тези, сключили приватизационни дого-
вори след тази дата. Тя не възлага отговорността за нанесените екологични 
щети от минали действия или бездействия по сключените приватизационни 
договори преди 1 февруари 1999 г. в тяжест на приватизаторите. По тази 
причина и атакуваната част от разпоредбата не въздейства директно върху 
частната собственост на приватизатора, не я накърнява, поради което чл. 17, 
ал. 3 от Конституцията е неотносим към нея. 

Сочените с атакуваната за противоконституционност част от разпоред-
бата на § 9, ал. 1 от ПЗРЗООС като нарушени конституционни текстове не 
съдържат забрана едни и същи правоотношения в различни моменти да бъ-
дат законодателно уреждани по различен начин. Конституционният принцип 
на чл. 19, ал. 2 се отнася до еднакви правни условия към един и същ момент 
на стопанска дейност, а не за последователни и различни закони. Обратното 
би означавало забрана за законодателя да променя веднъж създаденото сто-
панско законодателство. Законодателят може да създава в определени случаи 
различни правни условия и за различни категории субекти в рамките на една 
и съща стопанска дейност (например някои привилегии за инвалиди). ...

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Неделчо беронов 
Отговорността за ековреди, т.е. задълженията, които законът възлага по 

различен начин на приватизаторите, фактически ги поставя в неравностой-
но положение. Едни са обременени с тези задължения, а други са освободе-
ни от тях. За разграничителен момент е посочена точна дата – 1 февруари 
1999 г., без мотивировка защо и как е определена. 

Атакуваната разпоредба създава различен правен режим за участниците 
в приватизацията. Това е в пряко противоречие с конституционната разпо-
редба на чл. 19, ал. 2 от основния закон. ... 

Свободната стопанска инициатива, на която се основава икономиката 
на страната ни, може да бъде ограничавана само с оглед защитата на други 
конституционни ценности (Решение № 6 от 1997 г. по к.д. № 32/1996 г.). 
Случаят не може да бъде отнесен към никоя от конституционните ценности, 
визирани в решението. 

Особено мнение на съдията Людмил Нейков 
Считам за необходимо да се подчертае, че след като поначало законо-

дателно е уредена възможността за участие в стопанския живот чрез реали-
зация на съответната приватизационна сделка, то правните условия за из-
вършване на тази стопанска дейност от приватизаторите трябва да бъдат ед-
накви и закриляни от закона съгласно чл. 19, ал. 2 и 3 от Конституцията. Без 
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значение е дали приватизационите договори са сключени преди или след 1 
февруари 1999 г. Липсват съображения от друг характер, които да могат да 
изключат действието на тези конституционни принципи. 

Никакви съображения за целесъобразност не могат да бъдат приети като 
ръководещи законодателя при приемането на оспорената разпоредба. 

Проява на конституционния принцип за правова държава и законност 
е спазване рамките, в които е вменено с чл. 19, ал. 2 и 3 от Конституцията 
задължението за спазване и гарантиране на еднакви правни условия за сто-
панска дейност и нейната закрила от закона.

РЕШЕНИЕ № 7 от 20 май 2003 г. по к.д. № 4/2003 г.94

делото е образувано по искане на: 48 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционността на чл. 106а, 

чл. 112г, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 164, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и енер-
гийната ефективност (ЗЕЕЕ) (обн., ДВ, бр. 64 от 1999 г.; изм., ДВ, бр. 1 от 
2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 63 от 2002 г., бр. 9 от 2003 г.) и на § 68 и § 69, 
ал. 15 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение 
и допълнение на ЗЕЕЕ (ДВ, бр. 108 от 2001 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 48 народни представители от XXXIX Народно 

събрание за установяване противоконституционност на чл. 106а, чл. 112г, 
ал. 1, т. 2 и 3, чл. 164, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и енергийната ефек-
тивност (обн., ДВ, бр. 64 от 1999 г.; изм. бр. 1 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., 
бр. 63 от 2002 г., бр. 9 от 2003 г.) и на § 68 и § 69, ал. 15 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗЕЕЕ 
(ДВ, бр. 108 от 2001 г.).

Мотиви:
а) Въпроси
Вносителите виждат противоречие с разпоредбите на чл. 19, ал. 1 и 2 от 

Конституцията не поотделно на всеки от оспорените текстове от енергийния 
закон, а на въведената чрез тях система за индивидуално отчитане на полз-
ваната топлинна енергия в сгради – етажна собственост.

б) Аргументи
...
Относно противоречието на чл. 112г, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЕЕЕ и § 68 ПЗР-

ЗИДЗЕЕЕ (ДВ, бр. 108 от 2001 г.) с чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията 
Свободната стопанска инициатива по чл. 19, ал. 1 от Конституцията като 

конституционно начало, на което се основава икономиката в Република Бъл-
94 Обн., ДВ, бр. 50 от 30 май 2003 г.
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гария, не следва да се разбира буквално като абсолютна, несъгласувана и 
безконтролна свобода на икономическо поведение на всички стопански су-
бекти. Подобно схващане за свободата на стопанската инициатива би дове-
ло до хаос, доколкото липсата на държавно регулиране на стопанските дей-
ности по законодателен ред представлява обективна предпоставка за това. 

Създаденият с чл. 112г, ал. 1 ЗЕЕЕ регламент, съгласно който дялово-
то разпределение на топлинната енергия между потребителите в сгради 
– етажна собственост, се възлага на топлопреносното предприятие или на 
търговец, отговарящ на специални условия, който е избран (определен) от 
потребителите, е израз на необходимото държавно регулиране в тази област. 

С уредбата по чл. 112г ЗЕЕЕ в изпълнение на „договора при публично 
известни общи условия“ за продажбата на топлинна енергия на потребители 
за битови нужди, включително за общите части в сгради – етажна собстве-
ност, по чл. 106а ЗЕЕЕ, не се засягат конституционните принципи по чл. 19 
от основния закон, защото: 

а) вместо недопустимия от чл. 19, ал. 2 от Конституцията монополизъм 
на едно дружество или търговец е осигурена възможност потребителите 
да избират стопанския субект, който да извършва дяловото разпределение 
на топлинната енергия в сгради – етажна собственост; това може да бъде 
топлопреносното предприятие или някой измежду регистрираните по съ-
ответния ред търговци; наличието не на един, а на няколко правни субекта, 
на които законът предоставя възможността да извършват тази дейност, из-
ключва монополизма и създава условия за лоялна конкуренция между тях; 
едновременно с това е и своеобразна форма за защита на потребителя; 

б) естеството и особеностите на етажната собственост като специфична 
групова организация на множество отделни собственици на жилищни имо-
ти в една сграда, обединени от обща основа и общ покрив, само по себе си 
позволява индивидуализация на правоотношенията за някои видове услуги, 
като електроснабдяване, водоснабдяване, топлоснабдяване и др., в граници-
те на цялата етажна собственост, при което обвързаността на всеки отделен 
жилищен имот от сградата се обуславя от взетото по съответния ред реше-
ние на Общото събрание на етажната собственост; предвид на това тезата на 
вносителите за „натрапени правоотношения“ не намира подкрепа; условие 
за сключване на договори за дялово разпределение е наличието на решение 
на Общото събрание на етажната собственост за това, а то от своя страна е 
израз на волята на мнозинството от потребителите. 

С оспорения § 68 ПЗРЗИДЗЕЕЕ е даден срок до 30 септември 2002 г., в 
който потребителите на топлоенергия в сгради – етажна собственост, са за-
дължени да комплектуват имотите си със съответните средства по чл. 112г, 
ал. 1, т. 2 (индивидуални топломери, отчитащи пряко количеството консу-
мирана топлинна енергия, или индивидуални разпределители заедно с ре-
гулираща арматура, монтирани върху всички отоплителни тела в отделните 
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имоти (и по чл. 112г, ал. 1, т. 3), индивидуални топломери за топла вода). 
На основата на вече изложеното тази разпоредба, която няма самостоятелно 
действие, също не противоречи на конституционни принципи и норми и в 
частност на чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията, независимо от съдържащия 
се в нея императив. ... 

Относно противоконституционността на чл. 164, ал. 1, т. 4 ЗЕЕЕ 
С оспорения чл. 164, ал. 1, т. 4 ЗЕЕЕ, ако собственик на имот в сграда 

– етажна собственост, не комплектува отоплителните тела в имота си със 
средства за отчитане дяловото потребление на топлинна енергия по чл. 112г, 
ал. 1, т. 2 и 3 в предвидения в закона срок или ги демонтира, ако не подлежи 
на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. 

Искането и в тази част съдът намира за неоснователно. 
Относно противоконституционността на § 69, ал. 15 от преходните и 

заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗЕЕЕ 
Оспорената ал. 15 на § 69 ПЗРЗИДЗЕЕЕ съдържа две разпоредби: пър-

вата, че за прилагане на дялово разпределение е необходимо инсталирането 
на съответните средства за отчитане на топлоенергията в най-малко 90 на 
сто от отопляемия обем в сградата; и втората, че за потребители, които не са 
инсталирали такива средства, енергията за отопление се изчислява пропор-
ционално на отопляемия обем със специфичен разход на сградата, завишен 
с 10 на сто. От съдържанието на искането следва, че вносителите виждат 
противоречие с Конституцията на § 69, ал. 15 не изцяло, а само в частта, с 
която неинсталиралите отчитащи средства потребители ще заплащат пол-
званата от тях топлоенергия със съответно завишение с 10 на сто. 

Искането за противоконституционност на § 69, ал. 15 в посочената част 
е неоснователно. С оспореното от вносителите десетпроцентно увеличение 
на стойността на ползваната топлоенергия от потребители, които не са ин-
сталирали в жилищата си съответните топлоотчитащи средства, не са нару-
шени конституционни норми, в т.ч. на чл. 19, ал. 2 от Конституцията. 

Доколко десетпроцентното увеличение по § 69, ал. 15 ЗЕЕЕ може да се 
третира като поставяне в неравностойно икономическо положение на потре-
бителите, които не са инсталирали топлоотчитащи средства, по отношение 
формиране стойността на ползваната от тях топлоенергия, е въпрос на кон-
кретни изчисления, съпоставки и анализи. Резултатите може да се окажат 
както по-неблагоприятни, така и по-благоприятни или еднакви при сравне-
ние на стойността на топлоенергията при потребители, които са монтирали 
такива средства. Това обаче не влияе на конституционосъобразността на 
разпоредбата относно изискването по чл. 19, ал. 2 от Конституцията за за-
щита на потребителя, щом като от волята на потребителите зависи да избе-
рат предпочитания от тях начин на заплащане на топлоенергията – със или 
без съответни средства за отчитане, респ. със или без договори за топлинно 
счетоводство.
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За противоконституционността на чл. 106а, чл. 112г, ал. 1, т. 2 и 3 
ЗЕЕЕ с чл. 33 и 41 от Конституцията 

Твърдяното и немотивирано противоречие на чл. 106а, чл. 112г, ал. 1, 
т. 2 и 3 ЗЕЕЕ с конституционните разпоредби на чл. 33 относно неприкос-
новеността на жилището и на чл. 41, свързано с правото да се търси, полу-
чава и разпространява информация, не намира опора в сочените или други 
разпоредби на Конституцията. Достъпът до жилищата на потребителите за 
монтаж и за отчитане на показателите по съответните средства (топломери, 
разпределители, водомери за топла вода) и дължимата информация за коли-
чеството на получената от потребителите топлоенергия са въпроси, които 
се уреждат с договорите. При нарушения или неизпълнение на поетите с 
договора задължения заинтересованите могат да търсят правата си по об-
щия исков ред. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии, от които 3 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Неделчо беронов 
Особеното ми мнение е по частта на Решението от 20 май 2003 г., с което 

се приема, че разпоредбата на чл. 164, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и 
енергийната ефективност (ЗЕЕЕ) не е противоконституционна. 

Разпоредбите на ЗЕЕЕ, с които е предвидено въвеждане на система за 
дялово разпределение на топлинната енергия между потребителите в сгради 
– етажна собственост, както и монтиране на съответни уреди, позволяващи 
прилагането на тази система, не са противоконституционни. 

Въпросът е за правните последици при неизпълнение на тези задълже-
ния – дали да се състоят в налагане на глоби, т.е. да са административно-
наказателни. ... 

Щом създаването и модифицирането на правоотношенията между топ-
лопреносното предприятие и потребителите зависи от желанието и прецен-
ката на последните, тези правоотношения са гражданскоправни. Допуснати 
неизпълнения по тях могат да породят типичните правни последици за този 
вид правоотношения, но не и административноправни, каквито са глобите 
по чл. 164, ал. 1, т. 4 ЗЕЕЕ. 

Особено мнение на съдията Васил гоцев 
Не съм съгласен с приетото в решението на Конституционния съд от-

носно чл. 164, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и енергийната ефектив-
ност (ЗЕЕЕ). Според мен той е непротивоконституционен по следните съо-
бражения: 

В тази разпоредба от закона е предвидена глоба във връзка с граждан-
скоправни правоотношения. Това противоречи на принципа на чл. 4, ал. 1 от 
Конституцията, според който Република България е правова държава. 
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Особено мнение на съдията Пенка Томчева
(в частта на чл. 164, ал. 1, т. 4 ЗЕЕЕ) 
С оспорената разпоредба е предвидено административно наказание за 

поведение, обусловено от личната воля, респ. материалните възможности на 
потребителите при избора им да ползват или не законово регламентираната, 
предлагана по договор услуга. 

Характеристичните белези на административното нарушение са: 1) да 
става дума за деяние (действие или бездействие), което нарушава устано-
вения ред на държавното управление; 2) да е извършено виновно, и 3) да е 
обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по админи-
стративен ред. 

В случая законът е обявил за административно нарушение бездействи-
ето на потребителите на топлоенергия, които не са сключили договори и 
не са монтирали в жилищата си топлоотчитащи средства в посочения срок. 

В нарушение на чл. 4, ал. 2 от Конституцията, според който наред с дру-
гото е постановено конституционно изискване за гарантиране правата на 
личността и създаването на условия за свободно развитие, както и в нару-
шение на чл. 6 за равенство на гражданите и на чл. 19, ал. 2 от Конститу-
цията за защита на потребителите, с оспорената разпоредба предварително 
със самия закон се предрешава въпросът за вината, доколкото материално-
правното основание за административното наказание е немонтирането на 
топлоотчитащите средства. С оспорената разпоредба потребителите са ли-
шени от правото си на избор на начина на отчитане и съответно заплащане 
на ползваната от тях топлоенергия.

РЕШЕНИЕ № 2 от 20 април 2004 г. по к.д. № 2/2004 г.95

делото е образувано по искане на: 78 народни представители. 
Иска се: обявяване за противоконституционна разпоредбата на § 81, т. 4 

от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително общест-
вено осигуряване в частта, с която се изменя чл. 176, ал. 3 от същия кодекс 
(ДВ, бр. 67 от 2003 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 78 народни представители от ХХХІХ Народно съ-

брание за обявяване за противоконституционна разпоредбата на § 81, т. 4 от 
Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено 
осигуряване в частта, с която се изменя чл. 176, ал. 3 от същия кодекс (ДВ, 
бр. 67 от 2003 г.), преименуван в Кодекс за социално осигуряване.

95 Обн., ДВ, бр. 36 от 30 април 2004 г.
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Мотиви:
а) Въпроси
Дали предвиденото изменение на чл. 176, ал. 3 от променения и по наи-

менование Кодекс за социално осигуряване (КСО) противоречи на „консти-
туционноправните основи на стопанската дейност“, установени в чл. 19 от 
Конституцията. В допълнително изложените съображения от искателите се 
поддържа още, че с атакуваната разпоредба се създава неравенство между 
стопанските субекти; посяга се неоправдано върху правото на свободна сто-
панска инициатива.

б) Аргументи
А. По допустимостта на искането 
...Според чл. 22, ал. 1, изр. 2 от Закона за Конституционния съд Съдът 

не е ограничен с посоченото основание за противоконституционност на ос-
порената разпоредба. Той е задължен да обсъди съобразеността  ѝ   с всички 
конституционни начала и принципи, относими към нея. ... 

С оглед на изложеното различието между твърдението за съдържание-
то на оспорената разпоредба, от което искателите извеждат основанието за 
противоконституционност, и действителното съдържание на текста не може 
да има за последица отклоняването на искането като недопустимо. Това би 
означавало Конституционният съд да откаже да упражни правомощието си 
по чл. 129, ал. 1, т. 2 от Конституцията. След като може да разгледа искане-
то и на основание, различно от заявеното, per argumentum a fortiori, Съдът, 
дори и да констатира неправилно тълкуване на оспорения текст, допуска 
искането, за да осъществи контрол за конституционосъобразност. 

В този смисъл твърденията за недопустимост на искането са неоснова-
телни. 

Б. По съществото на искането 
С изменението на разпоредбата на чл. 176, ал. 3 КСО не се допуска ин-

вестиционните имоти, закупени с не повече от 5% от активите на фонда за 
допълнително задължително пенсионно осигуряване, да се ползват за нуж-
дите на управляващото го пенсионноосигурителното дружество и свързани-
те с него лица. 

Според мотивите на законопроекта за изменение и допълнение на 
КЗОО, засягащи втория стълб на общественото осигуряване – допълнител-
ното задължително пенсионно осигуряване (предмет на обсъждане по на-
стоящото дело), „с цел по-големи гаранции за финансова стабилност на оси-
гурителните дружества, управляващи фондовете за допълнително социално 
осигуряване, се създават механизми за гарантиране изискванията за мини-
мално равнище на доходност при инвестиране на средствата на фондовете 
за задължително допълнително пенсионно осигуряване. ... По-детайлно са 
разграничени инвестиционните инструменти на фондовете за допълнител-
но социално осигуряване и са допълнени количествените ограничения за 
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инвестиране на средствата им с цел по-добра деверсификация и намаляване 
на инвестиционния риск“ (Стенографски дневници на ХХХІХ Народно съ-
брание, книга 63, пета сесия). 

Видно от мотивите и приведено за нуждите на делото, волята на законо-
дателя включва известно засилване на държавното регулиране в обсъждана-
та материя с цел защита интереса на осигурените лица. 

Следва въпросът – доколко с това изменение се засягат конституционни 
начала и принципи, свързани със свободната стопанска инициатива. ... 

1. Дружествата за допълнително задължително пенсионно осигуряване 
се създават като акционерни дружества по ТЗ с единствено възможен пред-
мет на дейност – управление на фондовете за допълнително задължително 
пенсионно осигуряване. Фондът, макар и учреден и регистриран като ЮЛ 
(но от пенсионноосигурителното дружество), няма свои органи, чрез които 
да формира и изразява волята си и да действа пред трети лица. Във фонда в 
съответствие с принципите на задължителност, всеобхватност, дефинирани 
вноски и капиталово натрупване по индивидуални партиди се събират пен-
сиоонноосигурителните вноски на осигурените лица. Но тези лица не ста-
ват членове на фонда, превръщайки го в ЮЛ с корпоративно устройство; те 
не образуват общо събрание и управителни органи. Именно поради своята 
структура фондът не управлява сам събраните средства. ... С оглед на така 
изяснената юридическа конструкция не може да се говори за ограничаване 
на свободната стопанска инициатива на фонда като търговски субект. 

2. Може да се обсъждат оплакванията през призмата на конституцион-
ните гаранции за стопанската дейност на управляващото фонда пенсионно-
осигурително дружество. 

Законодателят е създал две юридически лица именно за да отграничи 
капитала на фонда от капитала на управляващото го дружество. Стопанска-
та дейност на пенсионноосигурителното дружество е да управлява чуждите 
капитали, от която дейност то получава печалба, формираща неговия соб-
ствен капитал. (Няма пречка със своите капитали пенсионноосигурителното 
дружество да закупува имоти, които лично да ползва.) 

Същевременно стопанската дейност на пенсионноосигурителното дру-
жество е поставена в законови рамки. Изчерпателно са изброени инвести-
ционните инструменти, чрез които пенсионното дружество може и трябва 
да управлява капитала на фонда, и това са: държавни ценни книжа – 50%, 
общински облигации, банкови депозити, ипотечни облигации, деривати на 
ценни книжа – чл. 176, ал. 1 КСО. На седмо и последно място в допустимите 
финансови инструменти за управляване на капитала на фонда е посочено 
закупуване на инвестиционни имоти, и то до 5 % от капитала на фонда. Ин-
вестиционният имот се придобива със средства, представляващи част от за-
дължителните вноски на осигурените в пенсионния фонд лица, единствено 
за увеличаване доходността на фонда чрез отдаването му под наем на други 



277І.11. СВОБОДНА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА...

стопански субекти и последващо разпределение на печалбата по личните 
партиди на осигурените за постигане на гарантирана от закона минимална 
доходност. Както има забрана активите на фонда да се инвестират в ценни 
книжа, издадени от управляващото го пенсионно дружество (чл. 177, ал. 1, 
т. 2 КСО), така има забрана другият финансов инструмент – инвестицион-
ните имоти, да се използват за нужди на дружеството, което ги управлява. ... 

Така очертаното законодателно решение на рамката, в която пенсионно-
осигурителното дружество може да упражни прогласената от чл. 19, ал. 1 
свободна стопанска инициатива, е продиктувано от наличие на достатъчно 
сериозни и основателни причини. И това е конституционната защита на 
правото на всеки гражданин на обществено осигуряване – чл. 51, ал. 1 от 
Конституцията. ... 

Така посочената законова уредба на стопанската дейност на пенсион-
ноосигурителните дружества е в съответствие и с изрично предвиденото в 
чл. 19, ал. 2 от Конституцията гарантиране еднаквите правни условия на 
стопанска дейност с оглед защита на потребителите, каквито несъмнено са 
осигуряващите се лица в пенсионните фондове, предмет на обсъждане. За-
коновото ограничение засяга една твърде малка част от съконтрахентите на 
пенсионноосигурителното дружество – него самото и свързани с него лица, 
и то само в един от възможните 7 механизма за управляване на капитала на 
фонда, което спрямо защитавания с тази мярка обществен интерес накла-
ня везните на конституционните ценности категорично в полза на интереса 
на осигурените лица и на мотивацията им за привличане в осигурителната 
система. 

Обсъжданата забрана, продиктувана от спецификата в целите, поради 
което и в спецификата в регулирането на социалното осигуряване в цялост 
и в частност на доброволното задължително пенсионно осигуряване, не е 
в разрез с принципа за еднакви правни условия за стопанска дейност, про-
гласен в чл. 19, ал. 2 от Конституцията. И това е така, защото условията за 
всички акционерни дружества от тази група, създадени като дружества за 
допълнително задължително пенсионно осигуряване, са регламентирани по 
един и същи начин. ... 

3. На последно място може да се изложи и едно гражданскоправно съ-
ображение за законодателния подход към обсъжданата разпоредба. Употре-
беният в чл. 176, ал. 3 КСО израз „ползване на имота“ следва да се разбира 
като едно от триадата правомощия на собственика – владеене, ползване и 
разпореждане. И понеже инвестиционният имот не става собственост на 
пенсионноосигурителното дружество, а то само го управлява от чуждо име, 
забраната дружеството да го ползва за себе си и за нуждите на свързаните с 
него лица може да се обясни и с изискванията на гражданското право, когато 
представителят договаря лично със себе си или с лице, което също предста-
влява – чл. 38, ал. 1 ЗЗД. 
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Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 1 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Мария Павлова 
Подписах решението с особено мнение, защото считам, че искането, с 

което беше сезиран Конституционният съд, следваше да се остави без раз-
глеждане по същество като процесуално недопустимо поради следното: 

Член 17, ал. 1 от ЗКС изисква исканията до КС да бъдат мотивирани, а 
чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на КС конкретизи-
ра това изискване, като предвижда, че искането трябва да съдържа изложе-
ние на обстоятелствата, върху които се основава. 

В искането по к.д. № 2/2004 г. мотивите, обстоятелствената част от него, 
не подкрепят в никаква степен твърдението, че чл. 176, ал. 3 КСО проти-
воречи на чл. 19 от Конституцията. В тях се обосновава икономическата и 
правната необходимост от отдаване под наем на инвестиционните имоти, 
придобити със средства на фонда за задължително доброволно осигурява-
не. Но атакуваната разпоредба не е пречка за отдаване под наем на такива 
имоти. Препятствие за установяване на наемни отношения между осигури-
телния фонд и пенсионноосигурителното дружество е режимът, установен 
от чл. 133, ал. 1 и 2 и чл. 214, ал. 4 от КСО. Осигурителният фонд е юри-
дическо лице, което няма свои органи, и неговото имущество се управлява 
от органите на пенсионноосигурителното дружество. Като се има предвид 
смисълът на посочените разпоредби, е очевидно, че чл. 176, ал. 3 КСО не 
се отнася до ползване на инвестиционни имоти на осигурителния фонд по 
силата на наемен договор. ... В досегашната си практика КС счита за недос-
татък на искането несъответствието между мотиви и петитум, а също така и 
неяснотата на мотивите. ...

В конкретния случай недостатъкът не можеше по тълкувателен път да 
се отстрани. ... 
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РАЗДЕЛ II
оСновни права и Задължения
на гражданите

Пламен Киров

Глава втора на Конституцията урежда основните елементи на конститу-
ционния статус на лицата.

Конституционният статус включва института на гражданството, прин-
ципите на всеобщността, равенството, неотменимостта и недерогируе-
мостта на правата, системата на основните права и задължения на граж-
даните, както и функционалните и институционалните гаранции на основ-
ните права.

Конституцията на Република България от 1991 г. закрепва принципа на 
всеобщността на основните права, като категорично прогласява, че всички 
граждани са равни пред закона. Чужденците, които пребивават в страна-
та, имат всички права и задължения, произтичащи от основния закон, с 
изключение само на онези, за които изрично се изисква българско граж-
данство.

Равенството е основна социална ценност в демократичната правова дър-
жава, основно начало на конституционния статус и гаранция за еднаквото 
юридическо третиране на равните в правата и задълженията си правни су-
бекти. Принципът на равенството обхваща всички елементи на конститу-
ционния статус и се разпростира до всяко от основните права на човека. 
Този принцип изисква равните в правата, задълженията и гаранциите си 
индивиди да имат право на равно третиране от закона и еднаква защита от 
държавните институции.

Конституцията забранява въвеждането на ограничения на правата или 
създаването на привилегии, основани на изрично изброени критерии. Со-
циалната държава и християнските добродетели правят допустими някои 
отклонения, които са обществено оправдани и не нарушават принципа за 
господството на правото. Те включват особена конституционна закрила на 
децата и старите хора, останали без грижа на близките си, на лицата в нерав-
ностойно социално положение, както и създаването на условия за преодоля-
ване на съществуващото неравенство.

Конституционният съд на Република България отстоява идеята, че за-
конодателните решения, които се разминават с принципа на равноправието, 
имат дискриминационнен характер и влизат в противоречие с основния за-
кон на страната.
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Принципът на неотменимостта на основните права на човека ги опреде-
ля като изначално присъщи и валидни по отношение на всеки индивид, при 
което публичните институции, спазвайки императивите на правовата дър-
жава, следва да ги зачитат и не могат произволно да ги ограничават. Основ-
ният закон на Република България чл. 57, ал. 1 постановява, че основните 
права на гражданите са неотменими.

Конституцията гарантира неотменимостта на основните права, като за-
пазва каталог от основни права, които не могат да бъдат суспендирани в 
условията на извънредно положение. В модерната правова държава редица 
основни права, които са присъщи на всяка човешка личност, са ценност от 
по-висок ранг и тяхното спазване има приоритет дори когато обстоятелства-
та налагат въвеждане на извънредно положение. Така чл. 57, ал. 3 от Кон-
ституцията на Република България въвежда принципа, че основните лични 
права, които гарантират сигурността на всеки индивид, следва да се спазват 
от политическите институции и се ползват с държавна защита при всички 
случаи, като не могат да бъдат дерогирани.

Конституцията допуска изменение на тези неподлежащи на ограни-
чения права само при изключително усложнения ред за осъществяване на 
учредителната власт чрез Велико Народно събрание, като по този начин 
практически ги прави невъзможни за дерогиране.

Принципът на пропорционалността (съразмерността) позволява да 
бъдат допуснати относителни ограничения на основни права на индивид 
или група лица, когато това изисква оправдан публичен интерес. Дори ко-
гато този интерес обосновава ограничаване на права, то в никакъв случай 
не следва да се засяга същностното съдържание на основните права. Не-
допустимо е ограничението да надвишава необходимото за постигане на 
публичния интерес. Принципът на пропорционалността би могъл да се 
изведе от разпоредбите на чл. 31, ал. 4 и 5 от Конституцията на Република 
България.

Конституционната уредба на основните права и задължения съответства 
на международните и европейските стандарти, установени във Всеобщата 
харта за правата на човека на ООН и Европейската конвенция за правата на 
човека и основните свободи, като се следва континенталната традиция за 
прокламиране на позитивни права.

Систематиката на Глава втора на основния закон включва последовател-
но: института на българското гражданство; първото поколение или личните 
и политическите права на гражданите; второто поколение или социално-
икономическите права на гражданите; някои основни свободи от третото 
поколение; основните задължения на гражданите.

Практиката на Конституционния съд през разглеждания период не по-
крива цялата материя, уредена в Глава втора на основния закон, и би могла 
да се обедини в няколко предметни направления.
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1. Право на живот
Животът на човека е висша социална ценност в съвременната демокра-

тична правова държава. Правото на живот е естествено и неотменимо. То 
е универсално и Конституцията го гарантира за всеки човек. Именно като 
такова правото на живот е вътрешно присъщо на човека и неговата защита 
обхваща комплекс от активни действия на всички държавни и обществени 
структури, както и на всеки отделен член на обществото за създаване и под-
държане на безопасна социална и природна жизнена среда.

Конституционният съд неведнъж характеризира правото на живот като 
изначално право, върху което се надстрояват свободата и достойноството на 
човека като личност, както и другите естествени права, свързани с неговия 
частен живот. Съдът конкретизира замисъла на създателите на основния за-
кон, като последователно прилага принципа на върховенство на правото при 
защитата на човешкия живот. Конституционната юрисдикция отстоява раз-
бирането, че законодателството трябва да определи стриктно границите на 
защитата на правото на живот на нападателя с оглед на защитата на правото 
на живот и другите конституционни права на нападнатия при уреждане на 
института на неизбежната отбрана. Неизбежната отбрана не е право за нео-
граничено засягане на нападателя. Животът, личността и правата на послед-
ния продължават да са обект на конституционноправна защита и след като 
той е предприел непосредствено противоправно нападение. Недопустимо е 
законодателството да създава правна възможност субектът на неизбежната 
отбрана да отблъсне нападението посредством увреждане на нападателя, ко-
ето значително и явно надхвърля нужната защита. Необходимо е във всички 
случаи да се осъразмерява отбраната с опасността на нападението.

2. Неприкосновеност на свободата и тайната  
на кореспонденцията и на другите съобщения
Конституционният съд стои твърдо на становището, че запазването на 

тайната на съобщенията е от съществено значение за гарантиране неприкос-
новеността на личността. Свободата за комуникация е елемент от личната 
свобода на човека. Конституцията обявява за недопустимо ограничаването 
на свободата на общуване, от което следва, че всяко лице е свободно в пре-
ценката си с кого и каква информация да обменя.

Конституцията допуска само с разрешение на съдебната власт да се 
осъществи контрол върху кореспонденцията и съобщенията на точно опре-
делени лица във връзка с точно определено дело. Контролът е строго инди-
видуален по своя обект и трябва да е целево упражняван. Той е свързан със 
задачите на правосъдието и следва незабавно да бъде прекратен, след като 
тези задачи бъдат решени. Конституцията изрично и изчерпателно предвиж-
да кумулативното наличие на две изисквания, при които е възможно да се 
ограничават свободата и неприкосновеността на кореспонденцията. Такова 
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ограничаване може да се предприеме само с изрично разрешение на съдеб-
ната власт. Ограничението на неприкосновеността на кореспонденцията не 
е и не може да бъде безусловно, а както предвижда чл. 34, ал. 2 на Консти-
туцията, само за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления. 

Конституционната юрисдикция отстоява разбирането, че поради прав-
ната си природа неприкосновеността на кореспонденцията принадлежи към 
първото поколение основни права, насочени към защитата на физическия и 
духовния интегритет на човешката личност и по-специално на автономията 
и частната сфера на индивида.

3. Свобода на сдружаване
Конституцията на Република България урежда свободата на сдружаване 

като основно и универсално право на личността, което е израз и изява на 
свободна воля и свободен избор. Това право е неотменимо и свободното му 
осъществяване е една от най-важните характеристики на правовата държа-
ва. Правото на сдружаване съчетава либералната идея за свобода на индиви-
да с колективистичната идея за обединяване на усилията на гражданите за 
постигане на определени общи цели.

Конституционните предели на упражняването на правото на гражданите 
свободно и доброволно да се сдружават са твърде широки. Основният закон 
допуска образуването на всякакви сдружения с позволена цел и средства на 
дейност. Единствените ограничители на свободата на сдружаване са осно-
ванията по чл. 44, ал. 2 от Конституцията, а що се отнася до формирането на 
политическите партии – тези по чл. 11, ал. 4 от основния закон.

Конституционният съд тълкува природата, функциите и съдържанието на 
ограниченията на правото на сдружаване. Като отстоява принципа за върхо-
венство на основния закон, конституционната юрисдикция обявява за проти-
воконституционна политическа партия „Обединена македонска организация 
– Илинден“ – партия за икономическо развитие и интеграция на населението 
(„ОМО – Илинден“ – ПИРИН). Съдът приема, че посочената партия третира 
Пиринския край от територията на страната за небългарска земя и отправя 
призиви за автономия, забранена изрично от чл. 2, ал. 1 от Конституцията. 
Посочените действия се квалифицират като дейност, насочена срещу тери-
ториалната цялост на страната по смисъла на чл. 44, ал. 2 от Конституция-
та. Конституционният съд отстоява разбирането, че основният закон брани 
ценност от най-висш порядък, каквато е териториалната цялост на Република 
България и която чл. 2, ал. 2 от Конституцията обявява за неприкосновена.

По ограниченията на свободата на сдружаване Конституционният съд 
се произнася и при преценката за съответствие с Конституцията на Рамкова-
та конвенция за защита на националните малцинства. Правото на държавата 
да налага законодателни ограничения е международно признато право и се 
прилага към всички сдружения, независимо от характера на персоналния 
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им състав или формално обявената цел. Отнасянето на дадено лице, според 
конституционната юрисдикция, към едно или друго малцинство не предос-
тавя привилегии, но и не налага допълнителни ограничения на упражнява-
нето на правото на сдружаване. 

Конституционният съд разглежда и конституционосъобразността на 
текстове от Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите 
като се произнася по въпроса, нарушава ли се правото на сдружаване чрез 
въвеждането на законово изискване за задължително членство в Българския 
лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България.

4. Право на обществено осигуряване  
и социално подпомагане
Конституционният съд осигурява последователно защитата на правото 

на пенсия като вид осигурително право, гарантирано от основния закон, като 
приема, че неговото съдържание не е поставено в зависимост от упражнява-
нето на друго основно право, каквото е правото на труд. Веднъж възникна-
ло и упражнено, правото на пенсия е неотменимо, съгласно чл. 57, ал. 1 от 
Конституцията. С оглед на това конституционната юрисдикция приема, че в 
основния закон не се съдържа нито пряко, нито косвено основание, което да 
оправдава законово ограничение на правото на пенсия. Правото на общест-
вено осигуряване е отделно конституционно право, каквото е и правото на 
труд. Последното се гарантира и защитава от Конституцията самостоятелно. 
Упражняването на всяко от тях не е поставено в зависимост от упражнява-
нето на другото.

Конституционният съд поддържа становището, че въпросът за размера 
на пенсионните плащания е предоставен от Конституцията за разрешаване 
от законодателя в съответствие с установените принципи и изисквания на 
основния закон. Установяването на максимални и минимални пенсионни 
граници, както и тяхната взаимната обусловеност са продиктувани от дейст-
ваща у нас система на пенсионно осигуряване. При тази система пенсионен 
таван е необходим – той служи да гарантира минималните пенсии и да спо-
мага за растежа им. Тази функция се вписва в идеята за социална справед-
ливост, изразена в Преамбюла на Конституцията на Република България.

5. Право на стачка
Конституционният съд определя правото на стачка като основно право, 

целящо защита на социалните и икономическите интереси на работниците 
и служителите. В същото време Съдът обосновава, че осъществяването на 
правото на стачка може да има изключително неблагоприятни последици 
във всички области на обществения живот, засегнати от нея. Те могат да 
бъдат толкова значими, че да наложат изключване на правото на стачка за 
определени сфери. Налице е нужда от бързо разрешаване на колективните 
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трудови спорове, за да могат да се предотвратяват стачки или да им се сло-
жи край чрез съдебни решения, когато стачките са незаконни. Средство за 
бързото разрешаване на колективни трудови спорове е и окончателността 
(т.е. необжалваемостта) на съдебните решения по тях, особено като се има 
предвид, че те засягат не само страните по спора, но и интересите на неогра-
ничен брой други лица. По този начин могат да се ограничат от гледна точка 
на времетраене отрицателните последици от незаконосъобразното упражня-
ване на правото на стачка. 

6. Право на защита
Конституционният съд възприема правото на защита като основно и 

неотменимо право на гражданите. Той осигурява последователно защитата 
при уволнение, като обявява неконституционосъобразността на въведени 
ограничения за съдебната защита при уволнение на определена категория 
служители. 

Конституционната юрисдикция счита, че законодателят може да устано-
вява изключения от съдебния ред за обжалване на административните актове 
само тогава, когато това изключение не накърнява конституционно призна-
ти основни права и свободи на гражданите, или когато друга, по-висша, но 
изрично конституционно прогласена ценност трябва да бъде приоритетно 
защитена (такава е например сферата на националната сигурност). Незася-
гането на основни конституционни права и свободи на гражданите е под-
чертано като критерий за изключенията по чл. 120, ал. 2 от Конституцията.

7. Задължение за плащане на данъци
В разглеждания период Конституционният съд е бил сезиран много-

кратно по основното задължение на гражданите да плащат данъци и так-
си, установени със закон. Съдът приема, че Конституцията не предвижда 
възможност със закон да се задължават физическите и юридическите лица 
да заплащат на различни ведомства и органи на управление отчисления от 
приходите от упражняваната от тях правомерна дейност. В същото време 
конституционната юрисдикция не възприема понятието „брутна площ на 
съответния обект“ като елемент на имуществения данък и допуска тази 
площ да се използва за определяне размера на подоходен данък, какъвто е 
патентният данък. Според Съда няма конституционна пречка Народното съ-
брание, след като е определило (въвело) вече една такса, която не е публично 
държавно или общинско вземане, да предостави със закон на изпълнителна-
та власт определянето на нейния размер.

Редица решения на Конституционния съд, засягащи други елементи на 
конституционния статус на гражданите, са включени на съответното систе-
матично място в настоящия сборник, доколкото неговата структура се опре-
деля от конституционния текст.
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II.1. Право на живот

Чл. 28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия 
живот се наказва като най-тежко престъпление.

Чл. 57. (2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упраж-
няване, ако то накърнява права или законни интереси на други.

РЕШЕНИЕ № 19 от 21 ноември 1997 г. по к.д. № 13/1997 г.96

делото е образувано по искане на: 52 народни представители.
Иска се: обявяване на противоконституционност и на несъответствие с 

международен акт, по който България е страна, на § 1 от Закона за изменение 
и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИДНК)

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и т. 4 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
1. Обявява за противоконституционни разпоредбите на т. 1, т. 2 и т. 3 

относно думите „вилен имот или стопански обект“, т. 4 и т. 5 от ал. 3 на 
чл. 12 от Наказателния кодекс, създадени с § 1, т. 1 от Закона за изменение и 
допълнение на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 62 от 1997 г.). 

Отхвърля искането за обявяване на противоконституционност в остана-
лата му част. 

2. Отхвърля искането за установяване на несъответствие с чл. 6, ал. 1 
от Международния пакт за гражданските и политическите права на разпо-
редбите на т. 3 относно израза „нападението е извършено чрез проникване 
с насилие или с взлом в жилище“ и на т. 6 от ал. 3 на чл. 12 от Наказателния 
кодекс, създадена с § 1, т. 1 от Закона за изменение и допълнение на Наказа-
телния кодекс (ДВ, бр. 62 от 1997 г.). 

Мотиви:
а) Въпроси
Какви са пределите на неизбежната отбрана? Дали с текста на чл. 12, ал. 

3, т. 3 и т. 6 от НК не се разширяват прекомерно тези предели, в противоре-
чие на чл. 4, ал. 2, чл. 28 и чл. 57, ал. 2 от Конституцията?

б) Аргументи
Относно искането за противоконституционност 
Средство, позволяващо защитата на обществените отношения от увреж-

дане и предотвратяването на накърняването им, е и неизбежната отбрана. Тя 
има за цел запазване на застрашеното право и допуска то да бъде защитено 
от засягане.

96 Обн., ДВ, бр. 120 от 16 декември 1997 г.
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Неизбежната отбрана не е право за неограничено засягане на нападате-
ля. Личността и правата на последния продължават да са обект на консти-
туционноправна защита и след като той е предприел непосредствено про-
тивоправно нападение. За пределите на защитата освен от чл. 12, ал. 1 и 2 
НК може да се съди и от чл. 2, ал. 2, буква „а“ от Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи. Тази разпоредба дава ос-
нование да се определят границите на конституционна защита на правото на 
живот на нападателя с оглед защитата на правото на живот и други консти-
туционни права на нападнатия при законодателното уреждане на института 
на неизбежната отбрана.

В създадената с § 1, т. 1 ЗИДНК нова ал. 3 на чл. 12 НК са предвидени 
отделни хипотези, при които законодателят приема, че независимо от харак-
тера и опасността на защитата няма превишаване пределите на неизбежната 
отбрана. В тези хипотези е изключено явното несъответствие между напа-
дението и защитата. Така е изключена и обществената опасност на всички 
деяния, чрез които е отблъснато непосредствено противоправно нападение, 
отличаващо се със съдържащите се в т. 1–6 признаци. Ето защо такива дея-
ния, каквато и да е тежестта на причинените при изпълнението им вреди на 
нападателя, не са престъпления. 

Съдържащите се в разглежданите разпоредби квалифициращи призна-
ци не изчерпват целия фактически състав на онези конкретни особености на 
отделните случаи, които в своята съвкупност определят характера и опас-
ността на нападението. За това само от тези признаци не може да се на-
прави обосновано предположение, че при наличието им причинените вреди 
са всякога в рамките на необходимите предели. Ето защо изключването на 
приложението на чл. 12, ал. 2 НК във всички случаи, които се обхващат от 
посочените разпоредби, създава правна възможност за субекта на неизбеж-
ната отбрана да отблъсне нападението посредством увреждане на напада-
теля, което значително и явно надхвърля нужната защита. За такъв субект, 
спрямо когото е предприето нападение, имащо признаците по тези разпо-
редби, не съществува задължение да осъразмерява отбраната с опасността 
на това нападение, той може сам да реши с причиняването на какви вреди 
да защити застрашените от увреждане интереси и извършеното от него дея-
ние няма да бъде общественоопасно и противоправно и няма да съставлява 
престъпление.

От изложеното следва противоречието на тези разпоредби с Конститу-
цията. 

Една от гаранциите е изпълнението на надлежно предвиденото изис-
кване за наказване като най-тежко престъпление на посегателството върху 
човешкия живот. Разпоредбите на т. 1, т. 2 и т. 3 в частта  ѝ   относно думите 
„вилен имот или стопански обект“, т. 4 и т. 5 от ал. 3 на чл. 12 НК допускат 
и оправдават при определени условия убийството или опита за убийство, 
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чието извършване надхвърля границите на защитата по чл. 12, ал. 1 НК. По 
такъв начин те засягат и накърняват правото на живот и ограничават гаран-
циите за защитата му. Ето защо те са противоконституционни. 

Поради получилото се равенство на гласовете и липсата на мнозинство, 
че разпоредбите на т. 3 в частта за израза „нападението е извършено чрез 
проникване с насилие или с взлом в жилището“ и на т. 6 противоречат на 
Конституцията, искането да бъдат обявени за противоконституционни се 
отхвърля.

Една част от съдиите са на мнение, че т. 3 (без случаите на вилен имот 
или стопански обект) и т. 6 на новата ал. 3 на чл. 12 НК не противоречат на 
Конституцията поради следните съображения: 

а) Според т. 3 няма превишаване пределите на неизбежната отбрана 
даже когато нападателят е убит, ако той е проникнал в жилището на напад-
натия чрез насилие или взлом. Така очертаното нападение се характеризира 
чрез особена интензивност. Наред с това то пряко и грубо нарушава непри-
косновеността на жилището. Нещо повече, нападнатият при условията на 
т. 3 не може да знае с каква цел нападателят иска да проникне насилствено 
или с взлом в жилището му. При тези условия отбраната на нападнатия, 
включително чрез убийство на нападателя, не може да бъде окачествена 
като явно превишаване на пределите на неизбежната отбрана. Ето защо, 
като я позволява, т. 3 на новата ал. 3 на чл. 12 НК не противоречи на чл. 4, 
ал. 2 или чл. 28, ал. 1, изр. 1 на Конституцията.

б) Относно т. 6 на новата ал. 3 на чл. 12 НК липсата на противоречие 
между нея и Конституцията е очевидна, тъй като тази точка изразява самата 
същност на неизбежната отбрана, а именно, че тя е винаги позволена, когато 
противоправното нападение не е могло да бъде отблъснато по друг начин 
освен този, който отбраняващият се е използвал. Сходна с т. 6 е и разпоред-
бата на чл. 2, т. 2, буква „а“ от Конвенцията за защита на правата на човека 
и основните му свободи, която допуска „лишаването от живот, когато то е 
резултат от употреба на сила, призната за абсолютно необходима при защи-
тата на което и да било лице от незаконно насилие“. Следователно, даже и 
да я нямаше т. 6, произтичащата от нея норма би важала в нашето право по 
силата на чл. 2, т. 2, буква „а“ на цитираната конвенция, тъй като Република 
България е страна по нея.

Друга част от съдиите са на мнение, че двете разпоредби са противокон-
ституционни.

В новата ал. 3 на чл. 12 НК, създадена с § 1, т. 1 ЗИДНК, рамките на 
необходимите предели се определят от фактически причинените вреди за 
отблъскване на нападението, имащо признаците по т. 1–6. Този принцип е в 
противоречие със същността на неизбежната отбрана, означена така имен-
но поради неизбежността на онзи минимум вреди, които трябва да се при-
чинят за прекратяване и отблъскване на нападението. Същевременно така 
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възприетият принцип за разлика от принципа, произтичащ от чл. 12, ал. 2 
НК, въобще не отчита характера на нападението. От това следва извод за 
противоконституционност освен на другите, и на тези две разпоредби. 

Относно искането за установяване на несъответствие с междунаро-
ден акт, по който България е страна 

С чл. 6, ал. 1 от Международния пакт за гражданските и политически-
те права се признава правото на живот като присъщо на човешката лич-
ност, посочва се, че никой не може произволно да бъде лишен от живот 
и защитата на това право се възлага на законодателството на съответната 
държава. 

Признаците, съдържащи се в цитираната част на т. 3 от чл. 12, ал. 3 НК, 
са свързани с начина на изпълнение на нападението и анализът им сочи, 
че неговото осъществяване при условията на разглежданата хипотеза е съ-
проводено с нарушаване на основно конституционно право, каквото е не-
прикосновеността на жилището. Същевременно обсъждането им указва на 
изискване за нарушаване на отбелязаното право не по предназначения за 
обикновено влизане в жилището начин, а посредством насилие. Изложе-
ното налага извода, че взетите предвид в закона квалифициращи обстоя-
телства във връзка с нападението характеризират винаги като голяма опас-
ността му.

Следователно, за да е успешна, със значителна по степен интензивност 
трябва да бъде и защитата, насочена към отблъскването му. Затова няма да 
е произволно лишаването от живот, ако отбраняващият се с цел преустано-
вяване проявите на нападателя е извършил убийство или опит за убийство. 

Досежно признаците, съдържащи се в т. 6 от чл. 12, ал. 3 НК, трябва да 
се отбележи, че те обобщават интензивността на нападението и цялостната 
обстановка на извършването му като такива, при които има една-единствена 
възможност за защита. Ето защо, ако тези вреди съставляват убийство или 
опит за убийство, лишаването от живот не е произволно. 

По тези съображения посочените разпоредби не са в несъответствие с 
чл. 6, ал. 1 от Международния пакт за гражданските и политическите права.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 5 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдиите Асен Манов, димитър гочев, Стефанка 
Стоянова, Тодор Тодоров и Александър Арабаджиев  

Особеното мнение се отнася до частта от решението, с която е отхвър-
лено искането за установяване на несъответствие с чл. 6, ал. 1 от Междуна-
родния пакт за гражданските и политическите права на т. 3 за израза „напа-
дението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище“ и на 
т. 6 от чл. 12, ал. 3 НК, създадени с § 1 ЗИДНК. 
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Съображенията им са, че двете разпоредби са в несъответствие с чл. 
6,   ал. 1 от Международния пакт за гражданските и политическите права. 
Посоченият международен договор, по който България е страна, признава 
правото на живот за присъщо на човешката личност и изисква то да бъде 
защитено от законодателството на съответната държава. Това изискване се 
нарушава от т. 3 в цитираната част и от т. 6 на чл. 12, ал. 3 НК. Те допускат 
и оправдават посегателството върху човешкия живот и тогава, когато тези 
вреди са в явно несъответствие с предотвратените чрез отблъскване на на-
падението. А по такъв начин ограничават законовата защита на това право. 

II.2. Неприкосновеност на свободата и тайната  
на кореспонденцията и на другите съобщения

Чл. 30. (5) Всеки има право да се среща насаме с лицето, което го 
защитава. Тайната на техните съобщения е неприкосновена.

Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки 
има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му жи-
вот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро 
име. 

Чл. 34. (1) Свободата и тайната на кореспонденцията и на другите 
съобщения са неприкосновени. 

(2) Изключения от това правило се допускат само с разрешение на 
съдебната власт, когато това се налага за разкриване или предотвратя-
ване на тежки престъпления.

РЕШЕНИЕ № 1 от 10 февруари 1998 г. по к.д. № 17/1997 г.97 
делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване на противоконституционността на чл. 18, ал. 1, 

чл. 19, чл. 30 и чл. 34, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни сред-
ства (ЗСРС) (ДВ, бр. 95 от 1997 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на главния прокурор на Република България за ус-

тановяване на противоконституционност на чл. 18, ал. 1, чл. 19, чл. 30 и 
чл. 34, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства (ДВ, бр. 95 
от 1997 г.). 

81 Обн., ДВ, бр. 19 от 17 февруари 1998 г.
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Мотиви: 
а) Въпроси
Дали предоставянето на права на изпълнителната власт в лицето на ми-

нистъра на вътрешните работи при определени обстоятелства без разреше-
ние на орган на съдебната власт да разпорежда използването на специални-
те разузнавателни средства, да прекратява прилагането на такива средства, 
както и да упражнява контрол върху събраните данни нарушава чл. 34, ал. 2 
от Конституцията?

б) Аргументи
По член 18, ал. 1 от ЗСРС
Атакуваният закон не само не изключва разрешението на съдебната 

власт, но изрично го предвижда в две форми: на предварително (чл. 15) и 
последващо разрешение (чл. 18 ЗСРС). Конституционният съд приема, че 
последващото разрешение, така както е уредено в трите алинеи на чл. 18 
ЗСРС, не противоречи на чл. 34, ал. 2 от Конституцията. Законовата хипотеза 
предвижда не просто опасност, а непосредствена опасност от извършване 
на тежки умишлени престъпления или заплаха за националната сигурност 
и нужда от неотложни мерки за тяхното предотвратяване. В подобни случаи 
предварително разрешение от органите на съдебната власт е обективно не-
възможно, поради което с чл. 18, ал. 2 е предвидено последващо такова. Така 
се спазва волята на конституционния законодател за задължително разреше-
ние на съдебните органи при използване на СРС. Допълнителното законово 
изискване опасността да е непосредствена стеснява възможността изпълни-
телната власт при условията на последващ съдебен контрол да злоупотреби 
с тайната на кореспонденцията и другите съобщения. В случаите по чл. 18, 
ал. 1 ЗСРС съдебната власт остава гарант за свободата и тайната на кореспон-
денцията и другите съобщения. Осигурен е нейният контрол да не се злоупо-
требява с ограничаване на правата на гражданите. Контролът   ѝ     , предвиден 
в чл. 34, ал. 2 от Конституцията, остава в същия обем, а упражняването му 
се извършва в процеса на прилагане на СРС, като е уредена процедурата, по 
която съдебната власт дава разрешението си при определени обстоятелства.

По член 19 от ЗСРС
Специфичността на СРС като технически средства и оперативни спосо-

би за тяхното прилагане (чл. 2 ЗСРС) налага запазване на секретността им. 
Затова прилагането им от оперативно-техническите служби на МВР, макар 
да е дадено разрешение от съдебната власт, може да не започне или да бъде 
прекратено при опасност от разкриване на оперативните способи, както и 
когато е невъзможно тяхното прилагане (чл. 22, ал. 2, т. 1 и 2 ЗСРС). Служ-
бите, които прилагат СРС, първи ще знаят дали използването не дава резул-
тати (чл. 22, ал. 1, т. 3 ЗСРС). Затова ръководителят на министерството, към 
което са тези служби, може в случаите по чл. 22 ЗСРС да прекрати прила-
гането на СРС преди изтичане на срока, за което писмено уведомява органа 
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по чл. 15, разрешил използването. Министърът на вътрешните работи при 
упражняване на правомощията си по чл. 19 ЗСРС преценява действията на 
подчинените му служби, а не на органи на съдебната власт. Ако поискалият 
или разрешилият използването на СРС счете, че предсрочното прекратяване 
е неправилно, няма пречки да поиска, съответно да разреши, отново тяхното 
използване. Конституцията в чл. 34, ал. 2 и ЗСРС в чл. 15 установяват из-
ключителното право на съдебната власт да разреши използването на СРС, 
но не и единствено тя да се произнася по прекратяването му. 

По член 30 от ЗСРС
Смисълът на разпоредбата на чл. 30 е законово овластяване на минис-

търа на вътрешните работи да вземе решение с оглед на всеки конкретен 
случай, за да бъде използван полученият резултат според неговото пред-
назначение. Във втората половина на редакцията на чл. 30 несполучливо 
е употребено родовото понятие „използване на СРС“, което включва видо-
вете понятия, съответстващи на отделните етапи на цялостния процес на 
използване на СРС – „прилагане“ (Глава трета), „използване на резултатите 
от прилагането“ (Глава четвърта). Началото на разпоредбата, както и систе-
матичното  ѝ    място в ЗСРС определят нейния предмет, а именно как да се 
постъпи с резултати, получени при вече дадено разрешение от съдебната 
власт, с което чл. 34, ал. 2 от Конституцията е спазен. 

По член 34, ал. 1 от ЗСРС
Като ръководител на министерството, което освен Националната разуз-

навателна служба и Министерството на отбраната единствено осигурява и 
прилага СРС (чл. 20, ал. 1 ЗСРС), министърът на вътрешните работи има 
задължението да контролира използването на тези средства. Контролът по 
използването не може да бъде предоставен на друго министерство, още по-
малко на орган на друга държавна власт, защото би нарушило конституци-
онно установените равенство и независимост на властите. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение. 

Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев
Особеното мнение е относно противоконституционността на разпоредба-

та, според която контролът върху използването на специалните разузнавател-
ни средства и на събраните данни се осъществява от министъра на вътрешни-
те работи. Според съдията разпоредбата не е достатъчно ясна и предоставя на 
министъра на вътрешните работи правомощия, които не са точно определени. 
В длъжността на министъра на вътрешните работи се събират функции и във 
връзка с използването на специалните разузнавателни средства, и по тяхното 
прилагане, и по отношение на контрола спрямо използването и прилагането 
им (чл. 34, ал. 1). Това положение е недопустимо. Тъй като се касае за сфера, 
в която лесно може да се стигне до злоупотреба в отделни случаи, законът, 
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който я регулира, трябва да изключи или да сведе до минимум прояви на про-
извол или на дискреция. Това се налага поради естеството на въпросната дей-
ност, която по необходимост се извършва тайно и без знанието на засегнатото 
лице. Поради това защитата на правото на личен живот, на неприкосновеност-
та на жилището и на тайната на кореспонденцията и на другите съобщения се 
осъществява преди всичко чрез регламентиране на допустимите (от Консти-
туцията) ограничения в закон, който отговаря на изискванията на принципа 
на правовата държава (чл. 4, ал. 1). Именно липсата на независим и външен 
контрол на системата, в която се прилагат преди всичко специалните разуз-
навателни средства, води до противоконституционност на чл. 34, ал. 1 ЗСРС. 

Особено мнение на съдията Асен Манов 
Особеното мнение е относно противоконституционността на разпоред-

бата, предвиждаща възможността да се използват СРС без разрешение от 
съответния съдебен орган. Според Конституцията накърняване на свобода-
та и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения може да стане 
„само с разрешение на съдебната власт“. Възможност за създаването със 
закон на изключение от това изискване не е предвидена. Поради това, като 
е допуснато с чл. 18, ал. 1 ЗСРС, че и в хипотезата на чл. 34 от Конституци-
ята специалните разузнавателни средства – проверка на кореспонденцията, 
подслушване на телефонни разговори и др. под. – могат да се използват и 
без разрешението на съответния съдебен орган, е нарушена съществено кон-
ституционна разпоредба на чл. 34, ал. 2. Именно затова би следвало чл. 18, 
ал. 1 ЗСРС да бъде обявен за противоконституционен.

РЕШЕНИЕ № 4 от 18 април 2006 г. по к.д. № 11/2005 г.98

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: обявяване на противоконституционността на чл. 132г, ал. 3 от 

Закона за изпълнение на наказанията (ЗИН), създаден с § 85 от Закона за 
изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията.

 Конституционният съд упражнява правомощията по: чл. 149, ал. 1, 
т. 2 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 132г, ал. 3 от За-

кона за изпълнение на наказанията, създаден с § 85 от Закона за изменение и 
допълнение на Закона за изпълнение на наказанията, обнародван в ДВ, бр. 62 
от 2002 г. 

Мотиви:
а) Въпроси
Дали оспорената разпоредба е в противоречие с чл. 30, ал. 5, изр. второ, 

с чл. 32, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от Конституцията?
98 Обн., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г.
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б) Аргументи
Поради правната си природа неприкосновеността на кореспонденцията 

принадлежи към първото поколение основни права, насочени към защитата 
на физическия и духовния интегритет на човешката личност и по-специал-
но автономията и частната сфера на индивида. Възприел световните демо-
кратични стандарти в конституционализма, основният закон на Република 
България от 1991 г. прогласява свободата и тайната на кореспонденцията 
в самостоятелната разпоредба на чл. 34, ал. 1 от Глава втора, посветена на 
основните права на гражданите. 

Относно твърдяната противоконституционност на чл. 132г, ал. 3 
ЗИН със съдържанието на разпоредбата на чл. 34 от Конституцията 

В ал. 1 на чл. 34 Конституцията прогласява свободата и тайната на ко-
респонденцията като основно лично право. Следва да се отбележи, че ос-
новният закон на Република България не обявява неприкосновеността на 
кореспонденцията за абсолютна. 

Конституцията изрично и изчерпателно предвижда кумулативното на-
личие на две изисквания, при които е възможно да се ограничават свободата 
и неприкосновеността на кореспонденцията. Ограничението на неприкос-
новеността на кореспонденцията не е и не може да бъде безусловно, а както 
предвижда чл. 34, ал. 2 на Конституцията, само за разкриване или предо-
твратяване на тежки престъпления. 

Конституционният съд не споделя становището, че със забраната за ад-
министрацията да проверява съдържанието на част от кореспонденцията, 
адресирана до висшите държавни органи, ЗИН е създал достатъчна и на-
деждна гаранция за неприкосновеността на кореспонденцията. 

От обстоятелството, че писмата до държавните органи не подлежат на 
проверка, не следва да възприемем като необорима презумпция, че корес-
понденцията, насочена към всички останали адресати, по своето съдържа-
ние задължително е насочена към подготвяне и извършване на тежко прес-
тъпление или е предназначена да осуети разкриването на вече извършени 
престъпления. 

Разпоредбата на чл. 132г, ал. 3 ЗИН не предвижда при постановяване на 
мярката задържане под стража мълчаливо даване на съдебно разрешение за 
проверка на кореспонденцията. Актът на съдебната власт, с който се взема 
мярката за неотклонение, засяга личната свобода, а не неприкосновеността 
на кореспонденцията. 

Относно твърдяната противоконституционност на чл. 132г, ал. 3 
ЗИН с чл. 32, ал. 1 от Конституцията

Конституционният съд не намира несъответствие на чл. 132г, ал. 3 ЗИН 
с чл. 32, ал. 1 от Конституцията. Неприкосновеността на личния живот е 
провъзгласена в първата алинея на чл. 30 от Конституцията. Това право е 
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значително по-широко по своя обем, отколкото тайната на кореспонденция-
та. В конституционноправен аспект, след като неприкосновеността на лич-
ния живот и на кореспонденцията е предмет на самостоятелно уреждане, 
то съотносимостта на чл. 132г, ал. 3 ЗИН следва да се анализира от гледна 
точка на съответния конституционен текст. 

Относно твърдяната противоконституционност на чл. 132г, ал. 3 
ЗИН с чл. 30, ал. 5 от Конституцията

Атакуваната разпоредба на чл. 132г, ал. 3 ЗИН е в противоречие и с чл. 
30, ал. 5 от Конституцията, която предвижда, че тайната на съобщенията 
между защитника и защитавания е неприкосновена. Съдържанието на кон-
ституционната норма не се ограничава до комуникацията между адвоката 
и обвиняемия по време на техните срещи, а се отнася до всички форми на 
размяна на информацията между тях. 

Конституционният съд намира, че разпоредбата на чл. 132г, ал. 3 ЗИН 
противоречи на чл. 30, ал. 5 от Конституцията. В случая се проявява частич-
но несъответствие между изискванията на ЗИН и Конституцията, доколкото 
тайната на кореспонденцията извън срещите между адвокат и обвиняем не 
е гарантирана, както това предвижда Конституцията в чл. 30, ал. 5, изр. 2. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

II.3. Свобода на изразяване  
и право на достъп до информация

Чл. 41 (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява инфор-
мация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу 
правата и доброто име на другите граждани, както и срещу национална-
та сигурност, обществения ред, народното здраве и морала. 

(2) Гражданите имат право на информация от държавен орган или 
учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако 
информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не 
засяга чужди права. 

РЕШЕНИЕ № 4 от 11 февруари 1997 г. по к.д. № 29/1996 г.99 

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване противоконституционността на чл. 60, ал. 1 от 

Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кме-
тове (ЗИНПОСК) (ДВ, бр. 69 от 1991 г.), към който препраща и § 2 от заклю-
чителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент. 

99 Обн., ДВ, бр. 22 от 14 март 1997 г.
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Иска се също така установяване на противоконституционност на чл. 66, 
ал. 3 от Закона за местните избори (ЗМИ) (ДВ, бр. 66 от 1995 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционен чл. 60, ал. 1 от Закона за избиране на 

народни представители, общински съветници и кметове (ДВ, бр. 69 от 1991 г.) 
в частта „по-късно от 14 дни преди изборния ден и“. 

Обявява за противоконституционен чл. 66, ал. 3 от Закона за местните 
избори (ДВ, бр. 66 от 1995 г.) в частта „по-късно от 7 дни преди изборния 
ден и“. 

Отхвърля искането на главния прокурор на Република България в оста-
налата му част. 

Мотиви:
а) Въпроси
Дали забраната за публикуване на непубликувани резултати от допитва-

ния до общественото мнение по повод изборите по-късно от 14 дни преди 
изборния ден и в деня на изборите (чл. 60, ал. 1 ЗИНПОСК) и 7 дни преди 
изборния ден и в деня на изборите (чл. 66, ал. 3 ЗМИ) нарушават правото 
на всеки да разпространява информация, както и правото за получаване на 
информация в противоречие на чл. 41, ал. 1 от Конституцията?

б) Аргументи
Резултатите от допитванията до общественото мнение по повод на из-

борите представляват факти и обстоятелства, които по време на предизбор-
на ситуация могат да бъдат и са от голям интерес за обществото и всеки 
гражданин. Те представляват информация за това, как се разпределя об-
щественото мнение в предизборното политическо пространство и какви са 
тенденциите на ориентацията и предпочитанията на избирателите към по-
литическите сили и отделни политици, които ще вземат участие в изборите. 
Забраната за разпространение на такава информация без съмнение предста-
влява ограничение на правата по чл. 41 от Конституцията да се получава и 
разпространява информация. 

Ограничаването на правото за получаване и разпространение на инфор-
мация може да става само когато осъществяването му накърнява правата и 
доброто име на другите граждани, когато засяга националната сигурност, 
обществения ред, народното здраве и морала (чл. 41, ал. 1, изр. 2). Това из-
брояване е изчерпателно и по никакви други съображения тези права не мо-
гат да бъдат ограничавани. 

Публикуването на резултатите от допитванията до общественото мне-
ние освен информацията, която съдържат, може да играе известна мотиви-
раща роля при оформяне на личното решение на избирателя както за учас-
тието му в изборите, така и за това, за кого да гласува. В това отношение 
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резултатите от тези допитвания могат и действително изпълняват известна 
мотивираща роля. 

Законът обаче не изключва възможността на политическите сили, които 
участват в изборите, или отделни лица лично чрез агитационни материали 
или чрез медиите да упражняват влияние върху избирателите за оформяне 
на тяхната воля и решение за избора им. Тази възможност е в духа на прин-
ципа за свободата на изразяване, свободата на печата и другите средства за 
масова информация и свободата за разпространение на информация, както 
и в духа на принципа на политическия плурализъм. 

Прекратяването на агитацията на политическите партии и лица 24 часа 
преди изборния ден представлява израз на балансирано регламентиране 
упражняването на двете основни права – правото на свободен избор (сво-
бодната воля за избиране) и правото за изразяване. Правото на избиране с 
изразяване на свободна воля е с по-висока обществена стойност, отколко-
то правото да се извършва предизборна агитация. В този 24-часов период 
извършването на агитация би представлявало недопустимо посегателство 
върху формирането на свободна воля на гражданина избирател. 

При ограничаване на правото на получаване и разпространение на ин-
формация чрез публикуване на резултати от допитване до общественото 
мнение със ЗИНПОСК – 14 дни преди изборния ден, и ЗМИ – 7 дни преди 
изборния ден, се нарушава конституционният принцип за справедливо ба-
лансиране на конституционните права. Моментът, от който трябва да бъде 
защитена свободната воля на избирателя от научаването на резултатите от 
допитванията сред електората, не може да предшества срока за прекратяване 
на агитацията, като се държи сметка за силата на влияние на двата фактора. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 3 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев 
Забраната за публикуване на (непубликувани) резултати от допитва-

ния до общественото мнение по повод на избори след определен момент, 
предшестващ изборния ден, не може да се свърже пряко с правото да се 
разпространява и получава информация по чл. 41, ал. 1 от Конституцията. 
Оспорената забрана има място независимо от нейните времеви параметри в 
контекста на законодателно регулиране на избирателния процес. Цел на това 
регулиране е да осигури условия за „формиране и изразяване на политиче-
ската воля на гражданите“ (чл. 11, ал. 3 от Конституцията) и за упражняване 
на избирателното право в съгласие с чл. 10 от Конституцията. 

Не може да се отрече, че допитванията до общественото мнение могат 
да съдържат определена информация за съответните електорални нагласи 
към даден момент. Ценността на тази информация в съдържателен аспект се 
определя от съвършенството на използваните методики и от добросъвест-
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ността при тяхното прилагане. Същевременно въпросната информация се 
вкарва в публичното пространство от субекти, които може и да не са преки 
участници в изборния процес. Независимо от подбудите, поради които та-
кава информация се събира и разгласява, самата тази дейност е присъща на 
структури на гражданското общество въобще и в този смисъл не може да  ѝ 
бъде отказано да бъде осъществявана. Не може обаче също така тя да не 
бъде подложена на законови ограничения, които са предизвикани от съобра-
жения, свързани с провеждането на изборния процес. 

Ето защо намирам, че законодателят е компетентен да определи един 
или друг момент, приет от него като оптимален, след който публикуването 
на резултати от допитвания до общественото мнение би оказало недопусти-
мо въздействие върху електоралните нагласи. От своя страна, подлагайки 
на преценка за конституционосъобразност законодателното разрешение, КС 
трябва да установи, че въведеното ограничение е явно неразумно или из-
цяло произволно, за да го обяви за противоконституционно. Основания за 
такъв извод обаче липсват и поради това няма основания и за разрешение-
то, според което именно 24-часовият срок преди изборния ден представлява 
разумният баланс между правото да се разпространява информация и съо-
браженията за неговото ограничаване. 

Особено мнение на съдията Пенчо Пенев 
Не намирам изложените в мотивите на решението съображения за осно-

вателни по следните причини: 
Макар аргументът да е извънправен, не може да не прави впечатление, 

че атакуваните текстове са приети още през 1991 г., като при действието им 
са проведени няколко парламентарни и общински избори. Едва сега, шест 
години след тяхното приемане, се прави искане за обявяване на противо-
конституционност. И макар решенията на Конституционния съд да нямат 
обратно действие, възниква въпросът, ако тези текстове наистина са били 
противоконституционни и е било нарушено едно основно гражданско право 
на избирателите – това да бъдат информирани, – доколко биха могли да се 
считат за демократично проведени тези избори? 

Всъщност целият проблем се заключава в това да се отговори на въ-
проса, дали социологическото проучване и резултатите от него представля-
ват информация по смисъла на чл. 41, ал. 1 от Конституцията. Считам, че 
те нямат тази характеристика. Информацията, за която става дума в чл. 41, 
ал. 1 от Конституцията, представлява съвкупност от факти и обстоятелства, 
чиято достоверност или недостоверност може да бъде проверена. Една ин-
формация в този смисъл може да бъде истинна или неистинна, но качество-
то  ѝ   като такава във всички случаи може да бъде проверено. Не така стои 
въпросът със социологическите проучвания и резултатите от тях. При тях 
във всички случаи, независимо от методите, които се използват, се изнасят 
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и публикуват резултати от проучвания, чиято достоверност или недостовер-
ност не може да бъде по един безспорен начин установена. Това лишава тези 
данни от качеството им на информация по смисъла на чл. 41, ал. 1 от Кон-
ституцията. Става дума по-скоро за квазиинформация. Настоящите разсъж-
дения могат да бъдат илюстрирани с множество факти от близкото минало 
за социологически прогнози, които по един много съществен начин са се 
отклонявали от реалните резултати. 

В рамките на законодателната целесъобразност законодателят е преце-
нил, че публикуването на едни или други предварителни данни – сондажи 
за резултатите от бъдещите избори, биха могли да повлияят по определен 
начин върху мотивацията на избирателите и така да накърнят формиране-
то на свободната воля на гражданите, когато упражняват избирателното си 
право. В преценката за установяването на такъв срок законодателят се дви-
жи напълно в рамките на признатата му законодателна целесъобразност и 
във връзка с установяване продължителността на срока може да изхожда от 
редица обстоятелства, включително и от съображения, свързани с народо-
психологията. 

Мисля, че не е без значение накрая да се спомене, че установяването 
на такива срокове е обичайно и за някои страни с утвърдена парламентар-
на демокрация, като Франция например. Има страни, в които пък такива 
ограничения не съществуват. Всичко е въпрос на преценка на съответния 
национален законодател доколко въвеждането на такова изискване би могло 
(или не би могло) да повлияе върху формирането на свободната воля при 
упражняването на избирателното право като основно конституционно граж-
данско право. 

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров (по абзац 1 и 2 от диспо-
зитива на решението)

Общото, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване (чл. 10 от 
Конституцията) е основно политическо право на българските граждани. То 
е основополагащо за всяка демократична държава и без неговото наличие 
съществуването  ѝ   и нормалното  ѝ   функциониране са немислими. 

Упражняването на правото на избор по необходимост включва свобод-
ното и несмущавано формиране и изразяване на волята на гражданите по 
определения в закона ред. Това свободно и несмущавано формиране и изра-
зяване на волята е невъзможно в условията на пряко или непряко въздейст-
вие върху лицата до самия момент на гласуване. Ето защо в демократичните 
правни системи задължително се предвижда законов срок, който изключва 
възможността в последните дни преди гласуването да се въздейства вър-
ху гражданите. Точното му определяне зависи от социалните, културните и 
психологическите особености на съответния народ и се преценява по целе-
съобразност от законодателя. Целта на този срок е да предостави възмож-
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ност на гражданите в спокойна обстановка да обмислят своята позиция и да 
я изразят чрез гласуване. 

В този случай конституционно установеното право на информация по 
чл. 41, ал. 1 е ограничено по изрично предвидените в тази разпоредба кон-
ституционни основания. На първо място, осъществяването на правото на 
информация не може да бъде насочено срещу правата на другите гражда-
ни. Разпространяването на резултати от социологически допитвания до об-
щественото мнение непосредствено преди деня за гласуване засяга именно 
правото на свободно и несмущавано формиране и изразяване на политиче-
ската воля на гражданите. 

На второ място, с оглед на цялостната обстановка, възможното полити-
ческо напрежение и съществуващата възможност за недобросъвестно или 
некомпетентно допитване със съмнителни резултати, информацията за тях 
може да застраши обществения ред. Не бива да се подценява и опасността 
от съзнателна манипулация на общественото мнение независимо от това, 
дали тя ще доведе до конформно или друго поведение на част от избирате-
лите. Законодателят е свободен да прецени тези опасности и в конкретните 
случаи да предвиди законови ограничения на правото на информация. 

Впрочем, доколкото ми е известно, в системата на прякото и тайно из-
бирателно право това е нормалният законодателен подход. Само като при-
мер ще цитирам текста на чл. 11, ал. 1 от френския Закон за допитване до 
общественото мнение: ... По пътя на рецепцията тази норма е преминала и 
в българското избирателно право. Обратните примери, изложени в дебатите 
по делото и засягащи уредбата в САЩ, са неотносими към делото – в САЩ 
изборите за президент не са преки. 

РЕШЕНИЕ № 20 от 14 юли 1998 г. по к.д. № 16/1998 г.100

делото е образувано по искане на: 55 народни представители.
Иска се: установяване противоконституционността на три разпоредби 

от Наказателния кодекс (НК) – чл. 146, ал. 1 досежно думите „...с лишаване 
от свобода до шест месеца...“, чл. 147, ал. 1 досежно думите „...с лишаване 
от свобода до една година...“ и чл. 148 изцяло и във връзка с чл. 161 и не-
съответствието им с Европейската конвенция за защита правата на човека и 
основните свободи. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и т. 4 от Конституцията. 

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 55 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за обявяване за противоконституционни и за установяване на не-
съответствие с Европейската конвенция за защита правата на човека и ос-

100 Обн., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г. 
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новните свободи на следните разпоредби от Наказателния кодекс: чл. 146, 
ал. 1 относно думите „...с лишаване от свобода до шест месеца...“, чл. 147, 
ал. 1 относно думите „...с лишаване от свобода до една година...“ и чл. 148 
изцяло и във връзка с чл. 161. 

Мотиви: 
а) Въпроси
Има ли нарушение на чл. 39, чл. 40 и чл. 41 от Конституцията?
б) Аргументи
I. Относно наказанието лишаване от свобода, предвидено в чл. 146, 

чл. 147 и чл. 148 НК
Конституционният съд може да преценява пропорционалността (съраз-

мерността), свързана с определяне на границите, в които могат да се уп-
ражняват правата, и на пределите, в които се допуска ограничаването им. 
Упражнявайки такъв контрол, счита, че наказателната отговорност за обида 
и клевета не е в противоречие с изтъкнатото изискване за пропорционалност 
(съразмерност). 

Отношението на съразмерност между защитаваната цел и прилагано-
то средство може да се установи при съпоставянето им. В случая защита-
ваната цел е достойнството на личността, което е издигнато във върховен 
конституционен принцип, както и произтичащи от достойнството права на 
човешката личност, на които Конституцията отдава приоритет. Прилаганото 
средство е наказателна отговорност за обида и клевета с алтернативно пред-
видени наказания лишаване от свобода и глоба, които по вид са от установе-
ните в Наказателния кодекс санкции, а по размер са към най-ниските от тези 
за престъпления против личността. Съпоставянето на посочените обстоя-
телства не обосновава наличие на непропорционалност (несъразмерност). 
Защитаваната цел е толкова значима, че закрилата  ѝ   от накърняване според 
цитираното решение на Съда е основание за най-голяма възможност да се 
осъществи намеса в правото свободно да се изразява мнение. Отговорност-
та (наказателна и гражданска) за обида и клевета като средство за защита на 
честта, личното достойнство и доброто име представлява такова ограниче-
ние на правото на свобода на изразяване на мнения, което е допустимо и от 
Конституцията, и от Конвенцията.

II. Относно чл. 148 във връзка с чл. 161 НК
Длъжностното лице и представителят на обществеността могат да бъ-

дат обект и субект на обида и клевета по т. 3 и 4 на чл. 148, ал. 1 НК само 
ако при извършване на деянието са действали при или по повод изпълнение 
на службата, респективно на функцията си. Наличието на това изискване 
означава, че наказателноправната норма освен личността защитава и прес-
тижа на съответната институция. Тази защита не осуетява възможността за 
критика на лицата, които са държавни служители или общественици. Тя не 
надхвърля конституционно допустимите ограничения на правата по чл. 39, 
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чл. 40 и чл. 41. Ето защо осигуряването  ѝ   е въпрос на законодателна прецен-
ка, а не на конституционосъобразност. 

Различието в реда за осъществяване на наказателната отговорност не 
накърнява и конституционното право по чл. 32, ал. 1 за защита срещу посе-
гателствата върху честта, достойнствата и доброто име. Това е така, защото 
и в онези случаи на обида и клевета, които се съдържат в чл. 161 НК и за 
които наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия, на 
последния са предоставени необходимите процесуални средства за реализи-
ране на посоченото право на защита.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 33 от 8 декември 1998 г. по к.д. № 30/1998 г.101 

делото е образувано по искане на: 61 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционност на разпоредби от 

Закона за далекосъобщенията (ЗД) (ДВ, бр. 93 от 1998 г.), а именно: 
– изцяло чл. 6; чл. 8, ал. 1 и 2; чл. 11, ал. 2; чл. 23, ал. 2; чл. 27, т. 5; чл. 44; 

чл. 45; чл. 47; чл. 48; чл. 60, ал. 2; чл. 62, ал. 2; § 10; § 11, ал. 2; § 12; § 14, 
ал. 4; § 17; 

– частично чл. 9 и чл. 11, ал. 1 относно думите „към Министерския съ-
вет“; чл. 27, т. 4 относно думите „и предоставяне на обществени далекосъ-
общителни услуги чрез радиочестотен спектър“ и „от Министерския съвет“; 
чл. 27, т. 6 относно думите „и одобрение от Министерския съвет“; чл. 42 
относно думите „прави предложение пред Министерския съвет“; чл. 56 от-
носно думите „след решение на Министерския съвет“; чл. 62, ал. 3 относно 
думите „след одобрение от Министерския съвет“; чл. 62, ал. 7 относно ду-
мите „на Министерския съвет“; 

– заглавията „Управление на далекосъобщителните дейности“ на Глава 
втора и „Управление“ на раздел I от същата Глава втора. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на 61 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за установяване на противоконституционност на разпоредби от 
Закона за далекосъобщенията – ДВ, бр. 93 от 1998 г., а именно: 

– изцяло чл. 6; чл. 8, ал. 1 и 2; чл. 11, ал. 2; чл. 23, ал. 2; чл. 27, т. 5; чл. 44; 
чл. 45; чл. 47; чл. 48; чл. 60, ал. 2; чл. 62, ал. 2; § 10; § 11, ал. 2; § 12; § 14, 
ал. 4; § 17; 

– частично чл. 9 и чл. 11, ал. 1 относно думите „към Министерския съ-
вет“; чл. 27, т. 4 относно думите „и предоставяне на обществени далекосъ-
общителни услуги чрез радиочестотен спектър“ и „от Министерския съвет“; 

101 Обн., ДВ, бр. 147 от 15 декември 1998 г. 
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чл. 27, т. 6 относно думите „и одобрение от Министерския съвет“; чл. 42 
относно думите „прави предложение пред Министерския съвет“; чл. 56 от-
носно думите „след решение на Министерския съвет“; чл. 62, ал. 3 относно 
думите „след одобрение от Министерския съвет“; чл. 62, ал. 7 относно ду-
мите „на Министерския съвет“; 

– заглавията „Управление на далекосъобщителните дейности“ на Глава 
втора и „Управление“ на раздел I от същата Глава втора. 

Мотиви: 
а) Въпроси
Държавната намеса при предоставяне на лицензии и разпределение на 

радиочестотния спектър.
б) Аргументи 
По раздел трети от искането
С атакуваните в тази част от искането разпоредби на ЗД се съчетават 

конституционното изискване държавата да предоставя лицензии и при пол-
зване на радиочестотния спектър за радио- и телевизионни дейности с про-
изтичащото от чл. 40, ал. 1 от Конституцията изискване радиото и телеви-
зията да се превърнат в автономни институции, ръководени от недържавен 
орган. Държавната намеса при разпределение на радиочестотния спектър е 
неизбежна, от което следва, че свободата на електронните медии по чл. 40, 
ал. 1 от Конституцията не изключва интервенцията на държавата. Принци-
път на чл. 40, ал. 1 ще бъде спазен, когато условията и редът за лицензиране 
са публични, достъпни и предварително установени, което в случая е извър-
шено със ЗД в изпълнение на разпоредбата на чл. 18, ал. 5 от Конституцията.

По раздел четвърти от искането 
За периода от влизане в сила на ЗК до отмяната на неговите чл. 4, ал. 1, 

т. 4 и чл. 5, т. 3 с § 3 ПЗРЗД далекосъобщителните дейности са могли да 
бъдат осъществявани на основание на предоставени концесии, но не и на 
издадени лицензии. През същия период е бил приложим ЗК. Оспореният с 
искането § 14, ал. 4 ПЗРЗД има предвид осъществяване на далекосъобщи-
телни дейности на основание на издаден лиценз през посочения период, т.е. 
в нарушение на ЗК. Като противоречащи на действалия по същото време 
законов режим такива лицензии са незаконосъобразни, с което е съобразен 
§ 14, ал. 4 ПЗРЗД, като предписва кандидатстване за издаване на лицензия 
по общия ред, установен със ЗД. 

Позоваващият се на незаконосъобразен правен акт не може да бъде по-
ставен в еднакви правни условия за стопанска дейност с останалите граж-
дани и юридически лица, които черпят права от законосъобразни актове. 
Поради това няма нарушение на чл. 6, ал. 2 и чл. 19, ал. 2 от Конституцията. 

По раздел пети от искането
Държавният монопол представлява изключение от конституционните 

принципи на пазарната икономика, които ясно са формулирани в чл. 19, 
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ал. 1 и 2 от Конституцията. Монополът създава не само икономически, но и 
различни правни условия за стопанските субекти. Понеже § 10 установява 
държавен монопол на основание чл. 18, ал. 4 от Конституцията, произтича-
щите от това ограничения за стопански дейности (§ 11, ал. 2) през времето, 
за което е установен държавният монопол (§ 12), не са в противоречие с 
Конституцията. След като със закон (ЗД) се установява държавен монопол 
в сфера на стопанска дейност, включена в изчерпателното изброяване по 
чл. 18, ал. 4 от Конституцията, изискването за еднакви правни условия за 
стопанска дейност (чл. 19, ал. 2) в същата сфера няма приложение. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

Особено мнение на съдията димитър гочев 
Особеното мнение е по чл. 27, т. 5; чл. 62, ал. 2 и § 14, ал. 4 от Закона за 

далекосъобщенията. 
По чл. 27, т. 5 
Според съдията разпоредбата противоречи на чл.40 от Конституцията и 

тълкувателното решение № 7 от 1996 г. на Конституционния съд, тъй като с 
прекратяване и спиране на лиценз за „радио или телевизионна дейност“ на 
ДКД се дава възможност да упражнява цензура върху тази дейност. 

По § 14, ал. 4 от допълнителните разпоредби 
Текстът противоречи на принципите на правовата държава – чл. 4 от 

Конституцията и на чл. 17, ал. 3 от Конституцията. С този текст се посяга 
на придобити права по придобити лицензии след влизане в сила на Закона 
за концесиите. Принципът на правовата държава предполага законодателно 
осигуряване на правна сигурност на носителите на материалните права и 
ограничаването на придобити права може да бъде въведено от законодателя 
само в интерес на други конституционно защитени права или на обществе-
ния интерес, когато това изрично е предвидено при балансиране на правата. 
В случая такъв баланс липсва. Не може да се прави разлика между лицата, 
придобили лицензии преди Закона за концесиите, и тези, придобили лицен-
зии след влизане в сила на Закона за концесиите, тъй като тези две групи 
лица са придобили тези лицензии на основание на един и същи режим. 

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров 
Особеното мнение е по § 10, буква „б“, § 11, ал. 2 и § 12 ПЗРЗД. Спо-

ред съдията разпоредбата, според която „...се установява държавен монопол 
върху: ...б) предоставяне на линии под наем...“ е противоконституционна. 
Докато установяването на държавен монопол за определен срок върху пре-
доставянето на обикновена телефонна услуга чрез фиксираната телефонна 
мрежа може да бъде оправдано с националния характер на изградената теле-
фонна мрежа, то установяването на държавен монопол върху предоставяне 
на линии под наем не може да бъде конституционно обосновано. Правото на 
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едно лице да ползва собствеността си, включително като я отдава под наем, 
е неотделим елемент от правото на собственост. Правото на собственост е 
основно конституционно право и ограничаването на неговото упражняване 
в цялата му пълнота е допустимо само при наличието на сериозни, консти-
туционно установени съображения за това. Отнемането на правото на да-
лекосъобщителните оператори да ползват, съответно да отдават под наем 
собствените далекосъобщителни мрежи представлява противоконституци-
онно посегателство върху правото им на собственост и противоречи както 
на чл. 17, ал. 1 и 3, така и на чл. 19, ал. 2 и 3 от Конституцията.

РЕШЕНИЕ № 10 от 25 юни 1999 г. по к.д. № 36/1998 г.102 
делото е образувано по искане на: 52 народни представители от 

ХХХVІІІ Народно събрание.
Иска се: установяване на противоконституционността на чл. 5, чл. 7, 

т. 8, чл. 11, ал. 2, чл. 24, чл. 26, т. 3, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 2 и 3, чл. 31, чл. 
32, чл. 33, чл. 37, ал. 2, чл. 52, ал. 1, чл. 58, ал. 1, чл. 59, ал. 2, т. 3, чл. 61, 
ал. 1, чл. 93, ал. 1, чл. 94, чл. 96, чл. 98, чл. 99, чл. 101, ал. 1, чл. 102, т. 2 
и 3, чл. 105, ал. 1, 3 и 4, чл. 106, ал. 2, чл. 107, ал. 3, чл. 109, ал. 2, чл. 111, 
т. 6, чл. 113, чл. 114, чл. 115, чл. 116, чл. 117, чл. 118, чл. 119, чл. 120, чл. 
123, чл. 125, ал. 2, чл. 127, ал. 1, § 2, ал. 1, 3 и 4, § 3, § 5, ал. 2, 3 и 4 и § 9, 
както и чл. 67, т. 2 относно думата „груби“, чл. 93, ал. 4 относно думите „по 
всяко време“, чл. 111 относно думите „до Държавната комисия по далеко-
съобщения“, чл. 111, т. 8 относно думите „програмен проект, програмна 
концепция, програмен профил, програмна схема“ и чл. 112, ал. 1 относно 
думите „на Държавната комисия по далекосъобщения“ от Закона за радио-
то и телевизията (ЗРТ) – ДВ, бр. 138 от 1998 г.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 93, ал. 4 от За-

кона за радиото и телевизията (ДВ, бр. 138 от 1998 г.) в частта относно из-
раза „по всяко време“. 

Отхвърля искането за обявяване на противоконституционността на чл. 5, 
чл. 7, т. 8, чл. 11, ал. 2, чл. 24, чл. 26, т. 3, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 2 и 3, чл. 31, 
чл. 32, чл. 33, чл. 37, ал. 2, чл. 52, ал. 1, чл. 58, ал. 1, чл. 59, ал. 2, т. 3, чл. 61, 
ал. 1, чл. 93, ал. 1, чл. 94, чл. 96, чл. 98, чл. 99, чл. 101, ал. 1, чл. 102, т. 2 и 3, 
чл. 105, ал. 1, 3 и 4, чл. 106, ал. 2, чл. 107, ал. 3, чл. 109, ал. 2, чл. 111, т. 6, чл. 
113, чл. 114, чл. 115, чл. 116, чл. 117, чл. 118, чл. 119, чл. 120, чл. 123, чл. 125, 
ал. 2, чл. 127, ал. 1, § 2, ал. 1, 3 и 4, § 3, § 5, ал. 2, 3 и 4 и § 9, както и на чл. 67, 
т. 2 относно думата „груби“, чл. 111 относно думите „до Държавната коми-

102 Обн., ДВ, бр. 60 от 2 юли 1999 г.
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сия по далекосъобщения“, чл. 111, т. 8 относно думите „програмен проект, 
програмна концепция, програмен профил, програмна схема“ и чл. 112, ал. 1 
относно думите „на Държавната комисия по далекосъобщения“ от Закона за 
радиото и телевизията (ДВ, бр. 138 от 1998 г.).

Мотиви:
І. Член 5 ЗРТ
Разпоредбата на чл. 5 ЗРТ не стеснява кръга на субектите по отношение 

на упражняването и ползването на правата по чл. 39, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 от 
Конституцията, а само поставя известни изисквания за организационна и 
юридическа форма, в която всяко лице би могло да упражнява и ползва тези 
права. Отнася се за законодателна целесъобразност, която не влиза в проти-
воречие с основни конституционни принципи и права на гражданите. Нещо 
повече – за всички физически и юридически лица е налице и гарантираната 
възможност да бъдат обществени радио- и телевизионни оператори по сми-
съла на чл. 6 ЗРТ. 

II. Член 7, т. 8 ЗРТ 
Правото на информация би било накърнено, ако за националните елек-

тронни медии не съществуваше задължението, уредено от законодателя в 
чл. 7, т. 8 ЗРТ, да предоставят на всички граждани възможността да се запоз-
наят с официалната позиция на държавата по важни въпроси на обществе-
ния живот. Официалната позиция на държавата може да бъде изразена само 
и единствено от официалните държавни органи, но не и от опозицията. Тя 
може да изразява свои становища по официалната позиция на държавата и 
да я критикува чрез преките предавания по БНР и БНТ на някои от пленар-
ните заседания на Народното събрание, както и на парламентарния контрол, 
който се предава от електронните медии винаги пряко. Всички заседания на 
Народното събрание се предават от БНР на определена честота, покриваща 
територията на цялата страна. Опозицията има възможност да изразява ста-
новища и чрез частните електронни медии, както и по националните радио 
и телевизия, които съгласно разпоредбата на чл. 7, т. 6 от Закона са длъжни 
да отразяват различните идеи и убеждения в обществото. ... чл. 51 ЗРТ след-
ва да се възприема като специална норма към обща, каквато е по същество 
атакуваната разпоредба. В текста се визира хипотеза на информация, отна-
сяща се до конкретно събитие – на бедствие или на непосредствена заплаха 
за живота, сигурността и здравето на населението или на отделни лица – в 
определени хипотези електронните медии са длъжни незабавно и безвъз-
мездно да предоставят програмно време на компетентния държавен орган. 

Тогава, когато представители на опозицията участват в определен дър-
жавен орган и оформят официалната му позиция по определени въпроси от 
негова компетентност, то тя ще бъде изразена по силата и реда на чл. 7, т. 8 
ЗРТ. Разпоредбата на чл. 7, т. 8 ЗРТ не нарушава правото на гражданите по 
чл. 39 от Конституцията да изразяват мнение и да го разпространяват, не им 
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го отнема, както и не въвежда цензура върху предаванията на БНР и БНТ, 
забранена с чл. 40 от Конституцията. Ето защо атакуваният текст не само не 
отнема, но осигурява правото по чл. 41 от Конституцията на гражданите да 
получават информация по отношение на официалната позиция на държа-
вата по важни въпроси на обществения живот, без да им пречи да търсят и 
разпространяват тази информация. 

III. Член 11, ал. 2 ЗРТ
Явно е, че законодателят е имал предвид определени общи условия, 

които да се отнасят до всички работещи в съответната медия. Нещо пове-
че – тези правила, които са част от всеки договор, следва да се спазват от 
страните, защото именно по този начин ще се гарантира добросъвестното 
спазване на всички клаузи в облигационните и трудовите правоотношения 
между журналистите, от една страна, и от друга – от техните работодатели. 

Неоснователно е твърдението в искането, че тази разпоредба предста-
влява цензура и е в нарушение на чл. 40, ал. 1 от Конституцията. В чл. 11, 
ал. 3 ЗРТ е предвидена подчертано демократична възможност работещите 
в съответната медия публично да критикуват програмната политика на ра-
дио- и телевизионните оператори и това да не се определя като нелоялност 
към работодателя. В ал. 4 от Закона е регламентирана и възможността жур-
налистите да имат право да откажат да изпълняват възложена задача, ако тя 
противоречи на техните лични убеждения. 

IV. Член 24 ЗРТ и свързаните с него
Дали начинът, по който е конституиран Националният съвет за радио 

и телевизия, не е съобразен с изискванията на чл. 20 ЗРТ и противоречи на 
чл. 40, ал. 1 от Конституцията?

За втори път Конституционният съд е сезиран във връзка със създаване-
то и дейността на този орган. След новото обсъждане на закона в Народното 
събрание бе възприет квотен принцип на конституиране на НСРТ. По този 
начин НСРТ се създава от единствените два органа, пряко избрани от народа 
– Народното събрание и президента. Допълнителна гаранция за независи-
мостта на НСРТ е ... ротационният принцип на периодично обновяване на 
членове на Съвета, което е напълно възможно да става при различно съотно-
шение на политическите сили в парламента и от друг президент. Абсурдно е 
да се приеме, че с всяка промяна на съотношението на политическите сили 
в управлението на страната ще се поставя въпрос за ново конституиране 
на НСРТ, което вече реално ще създаде условия за намеса на тези сили в 
дейността му. 

В заключение следва да се отбележи, че критериите за конституиране на 
НСРТ не са политически по своя характер ... и в основни линии се отнасят 
до образованието и професионалния опит на съответните лица в определени 
области. ... Доколкото в ЗРТ се съдържат административнонаказателни раз-
поредби, недопустимо е да няма оправомощени длъжностни лица, които да 



307ІІ.3. СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕ...

установяват административните нарушения, определени в закона. По този 
начин се спазва изискването за законоустановеност на нарушенията и е не-
допустима политическа аргументация. 

V. Член 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ – вж. раздел І
VI. Член 30, ал. 2 ЗРТ – вж. раздел І
VII. Член 32, ал. 1, т. 9, изр. 2, чл. 105, ал. 1 и 3, чл. 106, ал. 2, чл. 107, 

ал. 3, чл. 109, ал. 2, чл. 111 частично, чл. 112, ал. 1 частично, чл. 113, чл. 
114, ал. 1 и 2 частично, чл. 115, ал. 2, 3 и 4, чл. 118 частично, чл. 119, ал. 1, 
чл. 120, чл. 123, чл. 125, ал. 2 частично и чл. 125, ал. 3

Дали предоставеното право на Държавната комисия по далекосъобще-
ния да издава лицензии за радио- и телевизионна дейност противоречи на 
чл. 37, ал. 1, чл. 39, ал. 1, чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 от Конституцията? 

Атакуваните разпоредби се отнасят до лицензии за изграждане на да-
лекосъобщителни мрежи и предоставяне на услуги чрез ползване на радио-
честотния спектър. Контролът върху подготвянето, създаването и разпрос-
транението на радио- и телевизионни програми е извън компетентността на 
ДКД. ... През последните години за първи път в българското законодателство 
се разграничава режимът за създаване на далекосъобщителни оператори от 
режима за радио- и телевизионни оператори. ... Същевременно медийният 
закон не дава основание да се поставя под съмнение самостоятелността на 
процедурата по издаване на радио- и телевизионни лицензии. Всички въ-
проси, свързани с издаването, изменението и прекратяването на лицензиите 
за радио- и телевизионна дейност, съответно с гарантиране на правото на 
свободно изразяване чрез медиите, са в правомощията на НСРТ. 

VIII. Член 52, ал. 1 ЗРТ 
Законодателят е предвидил право на обръщение на определени държав-

ни органи или на техните ръководители, а не на конкретни лица, независимо 
дали последните са членове на някоя политическа сила или са деполитизи-
рани. Привилегията се основава не на партийна принадлежност или лич-
ностни качества, а на факта, че на тези лица е възложено законодателно да 
ръководят конституционно регламентирани държавни институции. Съдът 
счита, че е неоснователно да се атакува правото на обръщение на прези-
дента, председателя на Народното събрание и министър-председателя само 
за това, че те принадлежат към една и съща политическа сила. При една 
демократична държавноправна уредба, при каквато несъмнено се развива 
и управлява Република България, политическите сили и техните представи-
тели във висшата държавна власт се сменят, но това не означава, че техните 
права да комуникират като държавници с обществото трябва периодично да 
се променят с оглед на политическата конюнктура. 

В заключение Съдът счита за уместно да отбележи, че законодателят с 
разпоредбата на чл. 52, ал. 1 ЗРТ стриктно е спазил конституционния прин-
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цип за равнопоставеност и независимост на законодателната, изпълнителна-
та и съдебната власт, като е предоставена еднаква възможност за обръщение 
по БНР и БНТ на всички. Евентуалното лишаване от такава възможност за 
комуникация ще противоречи на чл. 41, ал. 2 от Конституцията, тъй като ще 
ограничи възможностите на гражданите да получават информация от дър-
жавни органи или институции по въпроси, представляващи за тях законен 
интерес. 

IX. Член 67, т. 2 относно думата „груби“ – вж. раздел І
X. Член 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96 ЗРТ 
Радио-телевизионната такса не е цена на услуга (по чл. 60, ал. 1), а дър-

жавно вземане. Тя не е цена за приемане на конкретни програми, а държавно 
вземане с цел да се формира приходната част на фонд „Радио и телевизия“. 
Този фонд реално позволява радиочестотният спектър (върху който впрочем 
държавата има суверенни права съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 3 от 
Конституцията и чрез който се разпространяват радио- и телевизионни про-
грами) да се ползва от всички граждани, като при това се разруши съществу-
ващата връзка между обществените оператори БНР и БНТ, от една страна, а 
от друга – държавния бюджет, и се създаде още една действителна гаранция 
за тяхната истинска независимост. 

От гледна точка на принципа за събиране на таксата законодателят е 
преценил като най-подходящ за условията у нас принципа, прилаган вече 
продължително време в други страни със сходни на нашите условия – съби-
ране на такса в зависимост от регистрираните електромери, с изключение на 
електромерите за промишлени нужди. За избягване на социална несправед-
ливост законодателят е въвел възможността чрез деклариране гражданите, 
непритежаващи приемащи устройства, да се освобождават от заплащане на 
такси. 

XI. Член 93, ал. 4 ЗРТ в частта му „по всяко време“ 
Действително, Конституцията допуска достъп до жилището на обитате-

ля му в случаите, предвидени в закон. Допустим е и достъпът до инстала-
ции (водоснабдяване, електроснабдяване и пр.) и проверка на декларирани 
обстоятелства, свързани с тях. Съдът обаче счита, че това не може да става 
произволно „по всяко време“. Нарушава се конституционната гаранция за 
неприкосновеност на жилището. Не е налице достатъчно висока степен на 
обществен интерес, обосноваваща изключение от конституционния прин-
цип на чл. 33, ал. 1 от Конституцията. 

XII. Член 102, т. 2 и 3 ЗРТ – вж. раздел І
XIII. Член 105, ал. 4 и чл. 111, т. 6 ЗРТ – вж. раздел І
XIV. Член 111, т. 8 ЗРТ 
Представянето на исканата в чл. 111, т. 8 ЗРТ документация е във връзка 

с две релевантни за лицензирането обстоятелства – определяне на точния 



309ІІ.3. СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕ...

обхват на лицензионното право и доколко се спазват от радио- и телевизи-
онните оператори принципите по чл. 10 ЗРТ и изискванията по чл. 17, ал. 2 
на същия закон. Същественото е, че НСРТ няма правомощията да коригира 
предоставените документи. В ЗРТ не съществува и изискване за предвари-
телно одобряване на програмното съдържание и следователно не същест-
вува никаква опасност за предварително цензуриране на тези програми. И 
четирите документа изискват само формално описание на програмите – от 
гледна точка на технологията (проект), на обществен интерес (концепция), 
степен на специализираност (профил) и на общуване с аудиторията (схема). 
Тези параметри са формални и в тях може да се побере всяко съдържание, 
неограничена информация, мнения, позиции и пр. 

XV. Параграф 9 ПЗР на ЗРТ – вж. раздел І

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 5 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев 
1. Относно чл. 5 ЗРТ
Въпросът, на който трябва да се отговори при анализа на конституци-

оносъобразността на чл. 5, е защо на едноличните търговци се забранява 
да бъдат търговски радио- и/или телевизионни оператори в реализацията 
на конституционното им право да разпространяват информация, а не как 
да се защитят интересите на кредиторите. Законодателната целесъобраз-
ност, която е утвърдена с решението на Конституционния съд, е очевидно 
на друга плоскост и не дава отговор за основанието, на което е накърнено 
едно важно конституционно право. ... Доколкото законодателното устано-
вяване на условия, ограничения или формалности е допустимо в защита на 
конституционни ценности (основания), както гласи същият абзац от моти-
вите на Решение № 21 от 1996 г., такива по отношение на забраната по чл. 5 
ЗРТ не се разкриват. Доколкото принципните постановки на Решения № 6 
и № 18 от 1997 г., на които решението по настоящото дело също се позова-
ва, са приложими, следва да се има предвид, че защитата на обществения 
интерес от дейността на съответните субекти е в съответната стопанска 
дейност – банкова или застрахователна, а тук става дума за създаване на 
радио- и телевизионни програми, т.е. за дейност, чието упражняване може 
да бъде ограничавано на посочените в Конституцията основания, отнасящи 
се до нея като такава. В случая не съществуват конституционно установени 
основания за поставяне на обществения интерес, както законодателят го 
схваща, над личния. 

2. Относно чл. 7, т. 8 ЗРТ
... колкото и да е естествено държавните институции да могат да съоб-

щават на обществеността какво правят по един или друг въпрос, тъй като 
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обсъжданата тук разпоредба съществува наред с разпоредбите на чл. 51 
и чл. 52 от Закона, очевидно става дума за третиране на БНР и БНТ като 
„правителствени информационни служби“. Съществуването на такива не е 
поначало изключено, но практикуването на функции на „национални ин-
ституции за информация“ от страна на БНР и БНТ може да ги отдалечи от 
конституционната повеля и въобще от идеята за функционирането им като 
автономни, обществени институции. 

Във всеки случай за мен въпросът остава този на достъп до ефир, който 
в засилена степен се предоставя на държавните органи, а не на задължение 
за информиране, защото задължението за предоставяне на информация, раз-
бирано с оглед на чл. 41, ал. 2 от Конституцията, е задължение на държавни-
те органи и то съответства на правото на информация. И въпросното право, 
и въпросното задължение, естествено, имат нужда от посредник, но тези 
функции БНР и БНТ изпълняват по силата на своята същност (на „медии“). 

3. Относно чл. 24 ЗРТ 
Избирането на 5 от членовете на НСРТ от Народното събрание и назна-

чаването на останалите 4 от президента поставя дейността по съставянето 
на този орган изцяло в политическата сфера и далеч от изискването да се 
осигурят прегради срещу въздействието на държавни органи и политически 
фактори. ... Това, че в различни периоди съотношението на политическите 
сили в парламента може да бъде различно, както и да има друг президент, 
може да означава, че в състава на НСРТ ще фигурират членове, избрани от 
различни политически сили. Но това не премахва порока, който произти-
ча от начина на излъчването на кандидатите, като такъв, защото не проме-
ня същността на институционализирания – чрез обсъжданата разпоредба 
– механизъм на възпроизвеждане на политическите мнозинства в състава 
на един орган, за който се изисква да бъде създаден и да функционира при 
спазване на принципа на политическия неутралитет. 

Става дума за орган, който не се нуждае от демократична легитимност 
(какъвто е Конституционният съд например), за да се оправдае избирането, 
съответно назначаването, на членовете му от Народното събрание и от пре-
зидента. Той се нуждае от сериозни гаранции за независимост, за да може да 
осъществява своята значима за цялото общество дейност. Такива възприети-
ят чрез чл. 24 ЗРТ модел за създаване на НСРТ не осигурява. 

4. Относно чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ – вж. раздел І
5. Относно чл. 105, ал. 4 ЗРТ – вж. раздел І

Особено мнение на съдията димитър гочев 
Относно чл. 24 ЗРТ 
С оглед обезпечаването на свободата на медиите, прогласена от чл. 40 

от Конституцията, Конституционният съд приема необходимостта общест-
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веният орган – НСРТ, да бъде политически независим; нещо, което се на-
лага от принципа на чл. 11 от Конституцията за политическия плурализъм. 
Независимостта се определя от три елемента – начина на конституиране на 
органа, начина на освобождаване на неговите членове и начина на финан-
сирането му. За да се приеме, че е налице тази обективна характеристика на 
независимост, е необходимо наличие и на трите елемента. 

В случая възприетият с атакуваната разпоредба начин на съставяне на 
НСРТ предпоставя неговата зависимост, и то политическа, от мнозинството 
в парламента към момента на избирането на седемте членове от деветчлен-
ния състав на Съвета. ... Това недопустимо от гледна точка на Конституция-
та доминиране не може да се компенсира от принципа на ротацията по две 
причини: първата е, че политическото доминиране може да съществува до 
момента на ротацията, и втората – че след извършване на ротацията поли-
тическото доминиране е възможно да се промени, но пак като политическо 
доминиране на друга политическа сила. 

Напълно възможно е на практика парламентът да избере за членове на 
съвета лица не с оглед на тяхната политическа или партийна принадлежност 
или политически симпатии, или избраните от парламента членове на Съвета 
да не се ръководят изобщо от политическите си пристрастия и да имат съв-
сем независимо поведение, но законът трябва да гарантира конституцион-
ния принцип на свободата на словото. 

Поддържам изцяло съображенията на Конституционния съд в мотивите 
на решението по к.д. № 33/1998 г., които са относими и за настоящото дело. 
В случая законодателят, в нарушение на основни принципи на правовата 
държава, налага ограничителната мярка независимо от личната вина. Вяр-
ното е, че презумпцията за невиновност е конституционен принцип относно 
наказателната отговорност, но този принцип е залегнал (и то конкретно по 
отношение на лустрационните мерки) и утвърден с т. 12 на Резолюция 1096 
на ПАСЕ. Освен това законодателят не е предвидил възможност на засегна-
тото лице да се защити – нарушение на чл. 56 от Конституцията.

Особено мнение на съдията Живко Сталев 
Относно чл. 24, ал. 1 от ЗРТ и относно чл. 5 ЗРТ
...повече от половината от членовете на НСРТ се оказват зависими от 

волята на парламентарното мнозинство. Мнозинството от членовете на 
НСРТ бе зависимо от парламентарното мнозинство и от излъченото от него 
правителство и по силата на ЗРТ от 1996 г. Тази зависимост бе обявена за 
противоконституционна от КС с Решение № 21 от 14 ноември 1996 г. Това 
решение обвързва КС и по настоящото дело поради принципното сходство 
между неговия предмет и предмета на настоящото дело. Сходството се със-
тои в зависимостта на избора на мнозинството от членовете на НСРТ от 
една политическа сила. Ето защо КС е обвързан от посоченото свое решение 
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и трябва да го приложи и по настоящото дело. Оттук произтича изводът, 
че разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от атакувания ЗРТ в частта ѝ ,  овластяваща 
Народното събрание да избере мнозинството от членовете на НСРТ, е про-
тивоконституционна. 

Предвидената в чл. 29, ал. 1 на атакувания ЗРТ ротация (обновяване на 
състава на НСРТ, образуван от квотата на Народното събрание и квотата 
на президента) не може да отстрани изтъкнатата противоконституционност. 
Ротацията започва след изтичане на две години от първоначалния избор на 
НСРТ. През този период тя не се прилага, така че не е в състояние да пре-
махне противоконституционноста на първоначалния избор, що се касае до 
квотата, избирана от Народното събрание. ... Само ако след две години от 
първоначалния избор настъпи промяна в съотношението между политиче-
ските сили и друга партия или коалиция от партии образуват парламентар-
ното мнозинство, ротацията ще доведе занапред до включване в НСРТ на 
членове, излъчени от друго парламентарно мнозинство. 

Относно чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал.2, т. 3 ЗРТ – вж. раздел І

Особено мнение на съдията Стефанка Стоянова – вж. раздел І

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров 
І. За органа, който лицензира 
Особеното мнение се отнася на първо място до разпоредбите, с които се 

предоставя на Държавната комисия по далекосъобщенията (ДКД) правото 
да издава, съответно да изменя и отнема лицензии за радио- и телевизионна 
дейност и всички правомощия в тази връзка – чл. 32, ал. 1, т. 9; чл. 105, ал. 1 
и 3; чл. 106, ал. 2; чл. 107, ал. 3; чл. 111–115; чл. 118; чл. 119, ал. 1; чл. 120; 
чл. 123 и чл. 125, ал. 2 и 3 ЗРТ. Това право не бива да се смесва с правото 
на ДКД да издава лицензии за далекосъобщителен оператор по Закона за 
далекосъобщенията. По мое мнение, включването на лицензиите за радио- 
и телевизионна дейност в домена на ДКД противоречи на конституционния 
принцип на свобода (и независимост) на средствата за масова информация 
– чл. 40, ал. 1 от Конституцията. 

...Според мен правомощието за издаване на лицензия е предоставено 
на ДКД с оглед на възможността комисията да откаже лицензия въпреки 
положителния проект на НСРТ. Срокът по чл. 115, ал. 4 ЗРТ е инструктивен 
и не виждам какво може да попречи на комисията да откаже издаване на ли-
цензията в този срок. От друга страна, не виждам как един такъв отказ (из-
ричен или мълчалив) може да бъде заменен със съдебно решение. Липсват и 
каквито и да е критерии за подреждане и предимство, когато няколко канди-
дати участват за една и съща (за тях практически единствена) налична чес-
тота. Другояче казано, ножът и сиренето са в ръцете на държавния орган и 
всеки (кандидат за) радио- и телевизионен оператор по необходимост ще се 
съобразява с това. ... Решаващият акт по издаването, изменението или пре-
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кратяването на лицензията се извършва от орган на изпълнителната власт, 
което е условие за опитомяване на „свободните“ по Конституция средства 
за масова информация. 

ІІ. За забраните по чл. 105, ал. 4 ЗРТ – вж. раздел І
ІІІ. За лустрацията – вж. раздел І

РЕШЕНИЕ № 3 от 25 септември 2002 г. по к.д. № 11/2002 г.103

делото е образувано по искане на: 57 народни представители.
Иска се: обявяване на противоконституционността на чл. 35, ал. 1 и 5, 

чл. 43, ал. 5, чл. 57, ал. 5, чл. 59, ал. 5, чл. 60, ал. 5, чл. 68, чл. 69, чл. 88, ал. 2 и 
чл. 109 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), както 
и на § 37 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 57 народни представители от ХХХІХ Народно съ-

брание за обявяване на противоконституционността на следните разпоредби 
от Закона за защита на класифицираната информация (ДВ, бр. 45 от 2002 г.): 
чл. 35, ал. 1 и 5, чл. 43, ал. 5, чл. 57, ал. 5, чл. 59, ал. 5, чл. 60, ал. 5 и § 37 от 
преходните и заключителните разпоредби.

Мотиви:
а) Въпроси 
Дали § 37 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

класифицираната информация (ПЗРЗЗКИ) противоречи на разпоредбите на 
чл. 41 и чл. 57, ал. 1 от Конституцията; дали липсата на публичен регистър, 
който трябва да води Държавната комисия по сигурността на информация-
та (ДКСИ), нарушава правото на гражданите да бъдат информирани; дали 
чл. 43, ал. 5 ЗЗКИ противоречи на чл. 48 от Конституцията, тъй като огра-
ничава правото на труд; дали са в противоречие с чл. 120, ал. 2 от Конститу-
цията разпоредбите на чл. 57, ал. 5, чл. 59, ал. 5, чл. 60, ал. 5, чл. 68, чл. 69, 
чл. 88, ал. 2 и чл. 109 ЗЗКИ, с които се изключва правото на обжалване на 
административните актове, отнасящи се до достъп, прекратяване и отказ до 
достъп до класифицирана информация?

б) Аргументи
По искането за установяване на противоконституционност на чл. 35, 

ал. 1 и 5 ЗЗКИ
Искането е неоснователно. Доколкото не съществува конституционно 

защитено право на гражданите и юридическите лица на достъп до класи-
фицирана информация, не съществува и право на достъп до регистъра, в 

103 Обн., ДВ, бр. 94 от 4 октомври 2002 г.
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който са описани материалите и документите, съдържащи класифицирана 
информация. Регистърът има служебен характер. Той не е предназначен да 
осведомява гражданите например за създаване на документ, съдържащ кла-
сифицирана информация – чл. 35, ал. 2, т. 1 ЗЗКИ. 

 По искането за установяване на противоконституционност на чл. 43, 
ал. 5

Разпоредбата не противоречи на Конституцията. Според чл. 43, ал. 2 
ЗЗКИ процедурата по проучване за надеждност за издаване на решение за 
достъп до класифицирана информация се извършва след писменото съгла-
сие на лицето, което ще бъде проучвано. Това съгласие може да бъде отте-
глено във всеки момент на процедурата по проучване (чл. 43, ал. 4 ЗЗКИ). 

Оттеглянето на писменото съгласие да се извърши проучване за надежд-
ност във връзка работата с класифицирана информация може да е по раз-
лични мотиви. Те могат да се движат в рамките на нежелание от страна на 
лицето да му бъде възложена и да извършва определена работа, до нежела-
нието от него проверката да разкрие обстоятелства и факти около личността 
му. И в единия, и в другия случай обаче не нормата на закона е ограничила 
правото му на труд, а неговото собствено решение.

По искането за установяване противоконституционността на чл. 57, 
ал. 5, чл. 59, ал. 5, чл. 60, ал. 5, чл. 68, чл. 69, чл. 88, ал. 2 и чл. 109 ЗЗКИ 

Всички разпоредби се отнасят до изключване правото на съдебно об-
жалване на отказа за издаване на разрешение до достъп до класифицира-
на информация, прекратяването или отнемането му от съответните органи. 
Твърдението на искателите е, че те противоречат на чл. 120, ал. 2 от Консти-
туцията. 

Член 62 от същия закон предвижда от своя страна отказът, прекратя-
ването и отнемането на дадено разрешение да могат да се обжалват пред 
ДКСИ от заинтересуваните лица. В закона е създаден специален ред за ад-
министративно обжалване. 

Ограниченията на съдебното обжалване са във връзка работата със се-
кретни материали, достъпът до които може пряко да засегне националната 
сигурност.

По тази причина чл. 57, ал. 5, чл. 59, ал. 5, чл. 60, ал. 5, чл. 68, чл. 69, 
чл. 88, ал. 2 и чл. 109 ЗЗКИ не противоречат на Конституцията. 

По искането за установяване противоконституционността на § 37 от 
преходните и заключителните разпоредби на Закона за защита на класи-
фицираната информация 

При гласуването дали § 37 ПЗРЗЗКИ противоречи на Конституцията 
няма получено мнозинство на гласовете. Поради това искането на народ-
ните представители е отхвърлено. Според една част от съдиите искането се 
отхвърля по следните съображения: 
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С оспорената разпоредба се отменя Законът за достъп до документите 
на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на 
Генералния щаб. Според подателите на искането отмяната на закона нару-
шава правото на информация, поради което е противоконституционна. 

Правото на законодателя да отменя закони досега не е оспорвано в никоя 
от известните на съда правни системи. Изричната отмяна на закон е осно-
вен и повсеместно признат способ за прекратяване на действието на правни 
норми по съображения от законодателна целесъобразност. Това право из-
рично е посочено и в чл. 84, т. 1 от Конституцията на Република България. 

Мнението на другата част от съдиите е, че разпоредбата на § 37 ПЗРЗЗКИ 
противоречи на Конституцията и искането за нейната противоконституцион-
ност трябва да се уважи по следните съображения: 

Когато с отмяната на един закон остане неуредена материя, при което 
остават без законова защита основни права на гражданите нарушаването на 
Конституцията е налице. В случая това е правото на информация, прокла-
мирано в чл. 41, ал. 1 от Конституцията. Като едно от основните права на 
гражданите то е неотменимо съгласно чл. 57, ал. 1 от нея.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

II.4. Свобода на сдружаване 
Чл. 44. (1) Гражданите могат свободно да се сдружават. 
(2) Забраняват се организации, чиято дейност е насочена срещу сувере-

нитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, 
към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, 
към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и органи-
зации, които създават тайни или военизирани структури или се стремят 
да постигнат целите си чрез насилие. 

(3) Законът определя организациите, които подлежат на регистрация, 
реда за тяхното прекратяване, както и взаимоотношенията им с държавата. 

Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за 
създаване на условия за осъществяване на това право. 

 (3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и мястото на 
работа. 

РЕШЕНИЕ № 29 от 11 ноември 1998 г. по к.д. № 28/1998 г.104 
делото е образувано по искане на: 60 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционността на чл. 1, ал. 2, 

чл. 3, ал. 1, чл. 5, т. 3 и 5, чл. 38, чл. 39, чл. 40, чл. 41 и чл. 42 и § 1, 2 и 9 от 
104 Обн., ДВ, бр. 135 от 17 ноември 1998 г.
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преходните и заключителните разпоредби на Закона за съсловните органи-
зации на лекарите и стоматолозите (ЗСОЛС) (ДВ, бр. 83 от 1998 г.), както и  
обявяване на целия закон за противоконституционен. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 60 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за установяване на противоконституционност на чл. 1, ал. 2, чл. 3, 
ал. 1, чл. 5, т. 3 и 5, чл. 34, ал. 1, т. 7, чл. 38, чл. 39, чл. 40, чл. 41, чл. 42 и § 1, 
2 и 9 от преходните и заключителните разпоредби от Закона за съсловните 
организации на лекарите и стоматолозите (ДВ, бр. 83 от 1998 г.), както и за 
установяване противоконституционност на целия закон. 

Мотиви: 
а) Въпроси
Нарушава ли се правото на сдружаване чрез въвеждането на законовото 

изискване за задължително членство в БЛС и ССБ?
б) Аргументи
Законът за съсловните организации на лекарите и стоматолозите никъде 

не съдържа разпоредба, която да изключва правото на съществуване наред с 
БЛС и ССБ и на други организации, в това число професионални и синди-
кални, създадени от лекари и стоматолози. Той не забранява учредяването 
на сдружения от лекари и стоматолози по Закона за лицата и семейството 
(ЗЛС) или по друг закон. Следователно законът не противоречи на чл. 44, 
ал. 1 от Конституцията.

Той е закон, с който се създават корпорации на публичното право със 
задължително членуване в тях на лекари и стоматолози. Тези корпорации 
разполагат с известни публичноправни функции за организиране, контрол 
и дисциплинарна власт спрямо лекари и стоматолози, така че свободата за 
сдружаване, прогласена от чл. 44, ал. 1 на Конституцията, не важи за тях: те 
се създават с нормативен акт, а не чрез доброволно съгласие на членуващите 
в тях. 

Образуването на различни корпорации с публичноправни елементи е въ-
прос на законодателна целесъобразност, така че не е обусловено от изрична 
конституционна разпоредба. По самото си естество Конституцията не може 
да изчерпи и не трябва да изчерпи допустимите организационни форми.

Като поверява на самите лекари и стоматолози чрез управлявани от тях 
корпорации да ръководят двете професии, атакуваният закон постига най-
целесъобразния способ за контрол върху спазването на Кодекса за профе-
сионална етика и на Правилата за добра медицинска практика, както и за 
надлежно управление на професията. Иначе тези функции би следвало да се 
възложат на държавни служители, които не биха могли да разполагат със съ-
щата компетентност и биха стрували не малко средства на държавния бюджет.



317ІІ.4. СВОБОДА НА СДРУЖАВАНЕ

Прави се и оплакване, че установявайки задължително членство в съот-
ветната съсловна организация, атакуваният закон нарушава и разпоредбите 
на ал. 1 и 3 на чл. 48 от Конституцията, които гарантират на гражданите 
право на труд, както и възможността всеки гражданин свободно да избира 
своята професия и място на работа. 

Само ако лекарят или стоматологът (подобно на адвокат или нотариус) 
откаже да членува в съюза на лекарите или стоматолозите, той ще изгуби 
правото да упражнява, докато не членува, професията си и работното място 
в болница, но не защото така разпорежда атакуваният закон, а по своя собст-
вена воля, намираща израз в отказа му да членува в съответния съюз. 

На кой от няколкото съществуващи съюза, респ. на кой новосъздаден съюз 
ще бъдат възложени публичноправни функции, като същевременно спрямо 
него ще бъде въведено задължителното членуване на всички лекари, респ. 
стоматолози, е въпрос от изключителната компетентност на законодателя.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 5 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев 
Мнението е в частта, в която е отхвърлено искането за установявяване 

на противоконституционност на разпоредбите на чл. 3, ал.1, чл. 34, ал. 1, 
т. 7 и § 2, 3, 5, 7 и 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона 
за съсловните организации на лекарите и стоматолозите относно понятието 
„корпорация на публичното право“. 

По чл. 3, ал. 1 от ЗСОЛС
Конституцията не говори пряко за т.нар. корпорации на публичното пра-

во. От това, че от Конституцията не може да се изисква да ги предвиди из-
рично, не следва непременно, че ги допуска. Още по-малко следва, че чрез 
такова „допускане“ Конституцията пренебрегва установеното и гарантира-
но от самата нея право на сдружаване, същностен елемент на което е добро-
волността. Освен липсата на определение на понятието „корпорации на пуб-
личното право“, които не съставляват сдружения по смисъла на чл. 44, ал. 1 
от Конституцията, както и на строго разграничение на тези образувания от 
сдруженията, за които чл. 44, ал. 1 се прилага, няма достатъчно основания, 
за да се приеме, че организациите, визирани от оспорения закон, попадат в 
категория, спрямо която тази конституционна разпоредба не действа. Раз-
граничението между организациите с частноправен характер и организаци-
ите с публичноправен характер е много често материално, провеждането на 
такова разграничение в случая също не води еднозначно до извода, че сме 
изправени пред сдружения, които изпълняват публичноправни функции, и 
поради това не попадат в полето на действие на чл. 44, ал. 1 от Конституци-
ята. Задължението за членство в БЛС, съответно в ССБ, установено в чл. 3, 
ал. 1 ЗСОЛС, накърнява правото на свободно сдружаване в неговия негати-
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вен аспект, поради което тази разпоредба от закона противоречи на чл. 44, 
ал. 1 от Конституцията. 

Противоконституционността на тази разпоредба може да бъде обосно-
вана с оглед и на чл. 48, ал. 1 от Конституцията предвид невъзможността 
лекарите и стоматолозите да упражняват професията си и на заплахата за 
уволнение, ако откажат членство в съществуващите съсловни организации. 
Става дума за уволнение от работа, упражняването на която до този момент 
не е било свързвано с такова условие. Касае се следователно за накърняване 
(нарушаване) на съществуващи права, което е лишено от каквито и да са 
конституционни основания. 

По чл. 34, ал. 1, т. 7 ЗСОЛС
Разпоредбата не отговаря на изискването за определеност на закона и 

допуска отклонения от конституционната защита на неприкосновеността на 
личния живот, без да дава възможност да се прецени дали тази намеса е 
допустима от Конституцията.

По § 7, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби
Освен че не е ясно защо към заличаването за определен период се при-

бавя и освобождаването от работа завинаги, вместо да се предвиди как се 
постъпва след изтичането на срока на „заличаването“ (което би било по-
точно квалифицирано като лишаване от правото да се упражнява профе-
сията за този период), втората – по същество също санкционна последица 
– е очевидно несъответстваща на евентуалното нарушение. Всъщност не е 
предвидено нарушение, за което тя може да бъде наложена, тъй като трябва 
да се предполага, че наказанията по чл. 38 са само тези и се налагат само за 
нарушенията по чл. 37 и, от друга страна, съдържанието  ѝ   се явява лишава-
не от правото на труд.

Особено мнение на съдията Асен Манов 
Мнението е относно противоконституционността на Закона за съслов-

ните организации на лекарите и стоматолозите. 
Съгласно чл. 44, ал. 1 от Конституцията гражданите се сдружават сво-

бодно, т.е. трябва да има свободно и изрично изявена воля за сдружаване, 
за да може да възникне едно сдружение, организация, съюз и пр. При това 
въздигнатото с този текст основно конституционно право – правото на сдру-
жаване – има две страни: както правото на един гражданин да се включи в 
дадено сдружение, организация, съюз и пр., така и правото да не участва в 
такава организация. 

Доводът в решението на Конституционния съд, че „ЗСОЛС не лежи на 
плоскостта на чл. 44, ал. 1 от Конституцията“ и че с него „се създавали кор-
порации на публичното право със задължително членуване в тях на лекари 
и стоматолози“, не може да бъде сериозно възприет. Никъде в Конституци-
ята не е предвидена възможността, наред със свободните сдружавания на 
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гражданите, да съществуват и задължителни организации с принудително 
участие в тях.

С оспорения закон се поставят пречки пред лекарите и стоматолозите 
да упражняват професията си, като се изисква за целта предварително да се 
регистрират като членове на създадените със закона задължителни съсловни 
организации (БЛС и ССБ), нарушавайки по този начин конституционното 
им право свободно да решават дали да участват в тези организации.

Особено мнение на съдията димитър гочев 
Съдията оспорва конституционността на чл. 3, ал. 1 и § 7 от преходни-

те и заключителните разпоредби от Закона за съсловните организации на 
лекарите и стоматолозите. Доброволният принцип на сдружаване съдържа 
и правото на всеки да не се асоциира в съществуваща организация или да 
участва в създаването на такава. Това предполага, че законодателят на това 
основание няма право да създава със закон задължение за участие в някое 
дружество, съюз или синдикат. Съдията не споделя твърдението, че чл. 12 
и чл. 44 от Конституцията не са приложими при преценката на конституци-
оносъобразността на закона, тъй като БЛС и ССБ били именно корпорации 
на публичното право, създадени със закон и изпълняващи публичноправни 
функции. 

На първо място, двата съюза не са създадени с атакувания закон. Такава 
разпоредба няма. Двата съюза са представили и доказателства по делото, че 
са регистрирани като сдружения с нестопанска цел по реда на ЗЛС. Че те са 
именно такива сдружения, личи и от техните устави. 

Прекратяването на трудовите отношения по реда на чл. 330 КТ в зависи-
мост от една временна наказателна мярка е в нарушение на прогласеното от 
чл. 48 от Конституцията право на труд.

Особено мнение на съдията георги Марков 
Мнението е относно противоконституционността на чл. 3, ал. 1 и § 7 от 

преходните и заключителните разпоредби от Закона за съсловните органи-
зации на лекарите и стоматолозите. По Конституция законодателят само 
може и следва да създава благоприятни условия за сдружаване на гражда-
ните с оглед техния стопански и социален напредък – чл. 19, ал. 4. Тезата, 
че законът може да въведе задължително членство, защото БЛС и ССБ 
са субекти на публичното право, не намира опора в Българската консти-
туция. Тя е и невярна, защото БЛС е 100% сдружение – това се вижда от 
регистрацията и от устава му, както и от принципите, отразени в чл. 5 от 
Закона – да представлява своите членове и защитава професионалните им 
права. Именно представителните органи на това сдружение, регистрирано 
по Закона за лицата и семейството, свикват събранията за задължително 
членство в тях. 
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Особено мнение на съдията Тодор Тодоров 
Мнението е относно противоконституционността на чл. 3, ал. 1, чл. 34, 

ал. 1, т. 7 и § 7, т. 1.
По чл. 3, ал. 1 от ЗСОЛС
Правото на сдружаване по необходимост има и негативен аспект – пра-

вото да откажеш членство в сдружение. В закона обаче избор е предоста-
вен само на лекарите и стоматолозите, които не упражняват професията си. 
Единствено по отношение на тях законът предвижда, че членството е добро-
волно – чл. 3, ал. 2 ЗСОЛС. По отношение на тази категория членове двата 
съсловни съюза разкриват природата си на сдружения по чл. 44, ал. 1 от 
Конституцията. Те могат да упражнят правото си на отказ, за разлика от го-
лямата маса от лекари и стоматолози. За последните двата съюза се консти-
туират като корпорации на публичното право – членството е задължително. 
Следователно двата съюза имат двойствена природа – те са едновременно 
сдружения на частното право (за непрактикуващите лекари и стоматолози, 
например за лекарите-депутати, които управляват) и публичноправни кор-
порации (за практикуващите лекари и стоматолози). Така конструираната 
уредба създава условия за стълкновение на права и интереси. Лекарите и 
стоматолозите, които членуват в синдикални организации като КТ „Подкре-
па“ и КНСБ, задължително трябва да членуват и в БЛС и ССБ. Не е ясно 
при конфликт на интереси между различните организации как ще се съгла-
суват задължителното членство в съсловните съюзи с доброволното член-
ство в други синдикални и професионални организации. Няма съмнение, 
че правото на избор и свободата на сдружаване в този случай са изпразнени 
от съдържание. Принудителното членство в БЛС и ССБ нарушава основни 
конституционни права – чл. 44, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 от Конституцията.

По чл. 34, ал. 1, т. 7 ЗСОЛС 
Разпоредбата на чл. 34, ал. 1, т. 7 ЗСОЛС, според която в регистъра се 

вписват и „други обстоятелства“ освен изрично посочените, е противокон-
ституционна. Според мен тази противоконституционност произтича от не-
определеността, която се създава. Това дава възможност за вписване на об-
стоятелства, отнасящи се към личния живот на гражданите, и противоречи 
на чл. 32, ал. 1 от Конституцията.

По § 7, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби 
С оспорената разпоредба се създава ново основание за уволнение без 

предизвестие по Кодекса на труда. Това уволнение е свързано със залича-
ване от регистрите на наказания лекар или стоматолог. Правото на труд е 
накърнено. 
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РЕШЕНИЕ № 2 от 18 февруари 1998 г. по к.д. № 15/1997 г.105

делото е образувано по искане на: група народни представители.
Иска се: да се установи дали отделни разпоредби на Рамковата конвен-

ция за защита на националните малцинства и тя като цяло съответстват на 
основния закон на Република България.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 4 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Разпоредбите на чл. 7, чл. 8, чл. 9, чл. 10 и чл. 11 от Рамковата конвенция 

за защита на националните малцинства, подписана на 9 октомври 1997 г., 
както и конвенцията изцяло, съответстват на Конституцията на Република 
България. 

Мотиви: 
а) Въпроси 
Териториалното действие на Конвенцията и нейното съответствие с 

Конституцията.
б) Аргументи
А) За съответствието на конвенционния термин „национални малцин-

ства“ с Конституцията на Република България и за действието на Кон-
венцията 

Съдът констатира, че действително в българското и международното 
право липсва юридически задължително, обвързващо Република България 
определение на термина „национални малцинства“. В самата Конвенция оп-
ределение на термина „национални малцинства“ не е дадено. Съдът приема, 
че волята на договарящите държави на този етап на международноправна 
уредба е да предостави определянето на съдържанието на термина „наци-
онални малцинства“ на преценката на всяка договаряща държава. Това тя 
може да извърши в съответствие с конкретните условия, като е ограничена 
както от целите, които страните в съответствие с Конвенцията са задължени 
да преследват, така и от обективни критерии, определянето на които е въ-
прос на бъдеща уредба. 

С оглед на изложеното е ясно, че предварителното установяване на на-
личие или липса на национални малцинства по смисъла на Конвенцията на 
територията на Република България е логически невъзможно, тъй като не са 
определени юридически задължителните обективни елементи на съдържа-
нието на този термин. 

Терминът „национално малцинство“ е конвенционен термин; не е необ-
ходимо всеки конвенционен термин да съществува и в Конституцията, за да 
се признава неговата конституционосъобразност. 

105 Обн., ДВ, бр. 22 от 24 февруари 1998 г.
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С оглед на изложеното преценката за съответствие на Конвенцията с 
Конституцията не е възможна чрез съпоставяне на съдържанието на тер-
мина „национално малцинство“ със съдържанието на конституционните 
термини. Меродавни за такава преценка са съдържанието и характерът на 
прогласените в принципите на Конвенцията права и свободи; дали и доколко 
изпълнението на произтичащите от Конвенцията задължения за Република 
България е несъвместимо с Конституцията на страната. Тази преценка е от 
компетентността на Конституционния съд. Въпросите за необходимостта и 
целесъобразността от ратифицирането на Конвенцията са от изключителна-
та компетентност на Народното събрание.

Б) За съответствието на отделни разпоредби от Конвенцията с Кон-
ституцията на Република България 

По чл. 7 от Конвенцията 
Свободата на сдружаване, така както е възприета в Българската консти-

туция, е израз на свободата на волята. Сдружаването е недопустимо, когато 
е насочено срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и един-
ството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или 
религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, 
както и за създаване на тайни или военизирани структури или за постигане 
на цели чрез насилие. 

В сферата на политическата дейност посочените ограничения се кон-
кретизират в забраната за образуване на политически партии на етническа, 
расова или верска основа, а също и в забраната за създаване на партии, ко-
ито си поставят за цел насилствено завземане на властта – чл. 11, ал. 4 от 
Конституцията. 

Правото на държавата да налага такива ограничения със закон е меж-
дународно признато право и се прилага към всички сдружения, независимо 
от характера на персоналния им състав или формално обявената им цел. 
Отнасянето на дадено лице към едно или друго малцинство не предоставя 
привилегии, но и не налага допълнителни ограничения на упражняването на 
правото на сдружаване. Конституционната недопустимост на политически 
партии на етническа, расова или верска основа „има охранителна функция 
и цели да защити държавата и държавната власт от екстремните последици, 
които могат да произтекат от развитието на процеса на етническо, расово и/
или верско противопоставяне“.

В условията на изграждане на съвременно демократично гражданско 
общество и на традиционно усложнената етническа и верска обстановка в 
съседни на България държави ограничаването на чл. 11, ал. 4 от Конститу-
цията е „в интерес на националната или обществената сигурност“ по смисъ-
ла на чл. 11, ал. 2 ЕКПЧ. 
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По чл. 8 от Конвенцията
В съответствие с нормата на чл. 14 ЕКПЧ правото на сдружаване не 

може да бъде отказано на лица заради тяхната „принадлежност към на-
ционално малцинство“. Съдът напомня, че правото на гражданите да се 
сдружават, включително в религиозни общности, както и да създават ре-
лигиозни институции е конституционно признато право – чл. 44, ал. 1 и 
чл. 13 от Конституцията. Режимът на функциониране на религиозните 
общности и институции се определя със закон въз основа на установени-
те в Конституцията принципи. Религиозните институции, организации и 
сдружения са елемент на гражданското общество и тяхното съществуване 
и функциониране са подчинени на конституционната и законовата уредба 
в правовата държава. 

По чл. 9, чл. 10 и чл. 11 от Конвенцията
В Конституцията понятието „майчин език“ е определено по негативен 

начин – то е относимо към всички лица, „за които българският език не е 
майчин“. Не е необходимо определянето на малцинство, за да се ползва май-
чиният език. Достатъчно е установяването на факта, че майчиният език на 
лицето не е българският.

Ето защо Съдът приема, че възможното несъответствие между поня-
тието „малцинствен език“ по смисъла на Конвенцията и „майчин език“ по 
смисъла на Конституцията може да засяга единствено кръга на обхванатите 
лица. Конституционното понятие е по-широко по своя обем, то включва и 
лица, които принадлежат към различни хипотетични малцинства. Възмож-
ното несъответствие обаче не засяга природата на правото на използване 
на „малцинствен“, съответно „майчин“ език и в този смисъл не може да се 
третира като несъответствие по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията. 

Правото на използване на малцинствен език в отношенията с адми-
нистративните органи не може да бъде противопоставено на принципи и 
изисквания, свързани с нормалното функциониране на държавните инсти-
туции и защитата на националната сигурност като елементи от полити-
ческата независимост и обществения ред на държавата или защитата на 
правата и свободите на другите. Държавата може и следва да пристъпи 
към създаване на условия за ползване на малцинствен език в отношени-
ята с административните органи само при едновременното наличие на 
три взаимно свързани и взаимодействащи общи условия за това: изявено 
желание от лицата, принадлежащи към националното малцинство, което 
традиционно или в значителна степен населява определена област; уста-
новяване от страна на държавата на действителна необходимост от създа-
ване на такива условия; наличие на съответни възможности за държавата 
(финансови, организационни и др.) да предприеме мерки за създаване на 
необходимите условия. 
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В) За съответствието на цялата Конвенция с Конституцията 
Определените цели на Конвенцията напълно съответстват на основните 

конституционни принципи на Република България. В Преамбюла на Кон-
ституцията се подчертава верността на българския народ към общочовеш-
ките ценности, сред които изрично са посочени хуманизмът, равенството, 
справедливостта и търпимостта. Правата на личността, нейното достойн-
ство и сигурност са издигнати във върховен конституционен принцип. Въ-
ведена е изрична конституционна забрана за каквато и да е дискриминация, 
основана на „раса“, „народност“, „етническа принадлежност“, „религия“ 
или „убеждения“ – чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Съдът отчита, че нормите 
на ЕКПЧ в материята на правата на човека имат общоевропейско и общо-
цивилизационно значение за правния ред на държавите – страни по ЕКПЧ, 
и са норми на европейския обществен ред. Ето защо тълкуването на съот-
ветните разпоредби на Конституцията в материята на правата на човека 
следва да бъде съобразено във възможно най-голяма степен с тълкуването 
на нормите на ЕКПЧ. Този принцип на конформно тълкуване съответства 
и на международно признатата от България задължителна юрисдикция на 
Европейския съд по правата на човека по тълкуването и прилагането на 
ЕКПЧ.

Съдът напомня, че зачитането на териториалната цялост е основен 
принцип на международното право и е провъзгласен и като основен консти-
туционен принцип в чл. 2, ал. 2 от Конституцията. Упражняването на пра-
вата и свободите по Конвенцията е възможно и допустимо само при строго 
спазване на този принцип както по силата на Конвенцията, така и по силата 
на Конституцията. Всяка дейност или действие, насочени против територи-
алната цялост на страната, са недопустими както от Конституцията, така и 
от Конвенцията. 

Въпросът за държавното устройство, включително конституцион-
ната забрана за автономни териториални образувания, е въпрос, който е 
изключително в границите на държавния суверенитет (националния су-
веренитет на българската държава по смисъла на Конвенцията). Този 
въпрос се решава независимо и самостоятелно само от единния суве-
рен – българския народ в неговата цялост (чл. 2, ал. 1 от Конституцията).

Съдът приема, че уредбата в Конвенцията не засяга принципа на на-
ционално единство, провъзгласен в Конституцията. Правните измерения на 
националното единство се определят от точното прилагане на основните 
конституционни принципи. Националното единство не изключва наличие-
то на религиозни, езикови и/или етнически различия между гражданите на 
Република България.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.
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РEШЕНИЕ № 1 от 29 февруари 2000 г. по к. д. № 3/99 г.106 
делото е образувано по искане на: 61 народни представители. 
Иска се: обявяване на противоконституционността на политическата 

партия „Обединена македонска организация – Илинден“ – партия за ико-
номическо развитие и интеграция на населението („ОМО – Илинден“ – 
ПИРИН), със седалище в Благоевград.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 5 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционна политическата партия „Обединена 

македонска организация – Илинден“ – партия за икономическо развитие и 
интеграция на населението („ОМО – Илинден“ – ПИРИН), със седалище в 
Благоевград, регистрирана по ф.д. № 12802/98 на Софийския градски съд 
(ДВ, бр. 16 от 23 февруари 1999 г.).

Мотиви:
а) Въпроси 
Дали създаването на партията противоречи на чл. 11, ал. 4 и чл. 44, ал. 2 

от Конституцията, както и на конституционните принципи, прокламирани в 
Преамбюла  ѝ  , а именно неотменимия дълг да се пази националното и дър-
жавното единство на България?

б) Аргументи
За конституционността на една партия трябва да се съди преди всичко 

по нейната дейност. 
„ОМО – Илинден“ – ПИРИН не е оригинална организация, която се поя-

вява за първи път. Тя има свой предшественик и е негов продължител. Двете 
организации са с едно и също наименование. Едни и същи лица са ръково-
дители и членове и в едната, и в другата организация. При тези данни да се 
поддържа, че оспорената партия не е свързана и няма нищо общо с ОМО 
„Илинден“, е очевидно неприемливо. 

По чл. 11, ал. 4 от Конституцията 
Една партия е на етническа основа, когато нейният устав не допуска в 

нея да членуват лица, спадащи към други етноси. Както се вижда от чл. 8 на 
устава, в „ОМО – Илинден“ – ПИРИН могат да членуват всички граждани 
на Република България.

По чл. 44, ал. 2 от Конституцията 
Оспорената партия третира Пиринския край от територията на страната 

за небългарска земя. За нея тя е чужда територия, дадена на България за 
временно управление по международен договор. Дейността е в тази насока, 
включително за откъсване на въпросната територия от България.

106 Обн., ДВ, бр. 18 от 7 март 2000 г.
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Това показват призивите за автономия, забранена изрично от чл. 2, ал. 1 
от Конституцията. Посочените действия представляват дейност, насочена 
срещу териториалната цялост на страната по смисъла на чл. 44, ал. 2 от 
Конституцията. Конституционната разпоредба брани ценност от най-висш 
порядък, каквато е териториалната цялост на Република България и която 
чл. 2, ал. 2 от Конституцията обявява за неприкосновена. Затова съставът 
е осъществен, без да е необходимо ефективно засягане на защитения обект 
– територията на страната. Достатъчно е само дейност, насочена срещу те-
риториалната цялост, каквато в случая е налице.

Политическа партия, която обявява част от територията на България 
за чужда и извършва дейност за откъсването  ѝ  ,  е противоконституционна 
партия. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 3 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Стефанка Стоянова
Осъществената дейност, относима към спора за конституционност, не 

разкрива насоченост срещу териториалната цялост на страната. 
Според наличните доказателствени материали през непродължителния 

период след регистрацията от „ОМО – Илинден“ – ПИРИН е извършена 
дейност, която не се изчерпва с посочените в решението изявления на лица 
от състава на ръководния  ѝ   орган. Значимото и същественото, даващо пъ-
лен и точен облик на дейността на партията, е участието  ѝ   в изборите 
за органи на местно самоуправление, в които тя е имала свои кандидати 
за кметове и за общински съветници. Това участие е било съпроводено с 
провеждане на предизборна кампания и е приключило с избора на част от 
кандидатите. 

Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев
Фактът, че дейността на политическите партии съставлява от само себе 

си и форма на колективно упражняване на правото свободно да се изразява 
мнение, им дава право на конституционноправната защита не само на посо-
чените конституционни разпоредби (чл. 11, ал. 1 и 3 и чл. 44, ал. 1), но също 
и на чл. 39, ал. 1 и чл. 40, ал. 1 от Конституцията.

Това, че една политическа програма се смята за несъвместима с прин-
ципите и структурата на държавата, не я прави несъвместима с принципите 
на демократичния процес. Част от същността на демокрацията е да се пред-
лагат и дебатират различни политически програми, включително и такива, 
които поставят под въпрос дори системата на държавно устройство, стига да 
не накърняват самия демократичен процес.
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От друга страна, следва да се постави въпросът, доколко годността на 
съответната организация да постигне забранена от Конституцията цел под-
лежи на преценка или във всички случаи декларирането на такава цел е ос-
нование за забраната  ѝ  . Ако безусловно се приеме последното, забраната 
може да се окаже санкциониране за изразени становища (мнения), респ. 
една крайно непропорционална мярка.

Обявяването на една политическа партия за противоконституционна 
при условията на чл. 149, ал. 1, т. 5 е крайна форма на намеса на държавата 
в правото на свободно сдружаване, която е равнозначна на пълното отрица-
ние на това право. Предвид конституционния императив, който се обуславя 
от ценността на защитавания обект – териториалната цялост на Република 
България, такава мярка изглежда поначало адекватна.

За да бъде приложена тя в даден конкретен случай обаче, са необходими 
убедителни и категорични основания, каквито липсват.

Особено мнение на съдията Маргарита Златарева
За да се провери конституционосъобразността на партия „ОМО – Илин-

ден“ – ПИРИН, следва да се използва формално-догматичният подход на 
проверка, при който събраните от Конституционния съд писмени доказа-
телства за твърдяната противоконституционна дейност на партията следва 
да се съпоставят с конкретните забрани, посочени в чл. 44, ал. 2 от Консти-
туцията. 

Партия „ОМО – Илинден“ – ПИРИН признава народния суверенитет, 
след като се включва в изборите за местна власт и се стреми към участие в 
управлението на страната. И това партията прави с всички законови сред-
ства, което пък сочи, че се признава и спазва установеният законов ред на 
страната. 

Конституционният съд не намира основание да разгледа искането по 
чл. 11, ал. 4 от Конституцията, тъй като в България не може да се говори за 
македонски етнос.

Става дума за изразяване на идея, за изразяване на несъгласие с общото 
мнение и дори с политиката на страната. Конституционно защитеното право 
означава точно това: че държавата, респ. съдът, не може да забранява изразя-
ването на една идея само защото обществото намира тази идея за неприем-
лива или обидна, или исторически невярна.

Поведението на членовете на партията не е заплашвало обществения 
ред. Интересът на държавата от неразпространяването на идеята за такова 
малцинство и единството на нацията не оправдават забраняването на пар-
тията. 
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II.5. Право на труд 

Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за 
създаване на условия за осъществяване на това право. 

(2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд 
на лицата с физически и психически увреждания. 

(3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и мястото на 
работа. 

(4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд. 
(5) Работниците и служителите имат право на здравословни и безо-

пасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и заплаща-
не, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск 
при условия и по ред, определени със закон. 

РЕШЕНИЕ № 2 от 21 януари 1999 г. по к.д. № 33/1998 г.107

делото е образувано по искане на: 58 народни представители.
Иска се: обявяване на противоконституционността на чл. 7, ал. 2, чл. 20, 

ал. 6, чл. 24, ал. 1, чл. 26, ал. 2, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 40, ал. 5 и чл. 61, ал. 2 
от Закона за администрацията (ЗА) (ДВ, бр. 130 от 1998 г.), както и на § 1 от 
преходните и заключителните разпоредби на същия закон (ПЗРЗА). Иска се 
установяването на последната разпоредба (§ 1 ПЗРЗА) и за несъответства-
ща с международни договори, по които България е страна. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и 4 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционни следните разпоредби от Закона за 

администрацията (ДВ, бр. 130 от 1998 г.): 
– чл. 20, ал. 6 в частта  ѝ   относно думите „по предложение на министър-

председателя“; 
– чл. 29, ал. 4 в частта  ѝ   относно думите „Областният управител и“; 
– чл. 29, ал. 5, и 
– § 1 от преходните и заключителните разпоредби. 
Обявява § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

администрацията за несъответстващ с международни договори, по които 
България е страна. 

Отхвърля искането на 58 народни представители от XXXVIII Народно 
събрание в останалата му част за обявяване за противоконституционни чл. 7, 
ал. 2, чл. 24, ал. 1, чл. 26, ал. 2, чл. 40, ал. 5 и чл. 61, ал. 2 от Закона за адми-
нистрацията. 

107 Обн., ДВ, бр. 8 от 29 януари 1999 г.
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Мотиви:
Аргументи
По чл. 7, ал. 2, чл. 40, ал. 5 и чл. 61, ал. 2 ЗА – вж. раздел V
По чл. 20, ал. 6 ЗА – вж. раздел V
По чл. 24, ал. 1 ЗА – вж. раздел V
По чл. 26, ал. 2 ЗА – вж. раздел V
По чл. 29, ал. 4 и 5 ЗА – вж. раздел V

По § 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗА 
Оспорената разпоредба се отнася до правото на труд – чл. 48 от Консти-

туцията. Тя въвежда едно ограничение на правото на труд на посочените 
в нея лица. Това ограничение засяга както лицата, чието трудово правоот-
ношение подлежи на прекратяване по силата на § 1, ал. 3 ПЗРЗА, така и 
лицата, които са лишени от равна възможност да кандидатстват и заемат 
съответните длъжности.

Това ограничаване на правото на труд се прави въз основа на конститу-
ционно недопустими критерии. Противоречието с Конституцията се разкри-
ва на първо място по отношение на лицата, „заемали ръководни длъжности 
или други приравнени към тях в политическия и административния апарат 
на Българската комунистическа партия“ – § 1, ал. 1, т. 1 ПЗРЗА. Единствени-
ят критерий за определянето на тези лица е тяхната организационна връзка 
с посочената политическа организация (партия), другояче казано – тяхната 
политическа принадлежност. Възприемането на такъв критерий противоре-
чи на Конституцията.

Разпоредбата на § 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби 
на ЗА очертава обсега на лицата, които ще бъдат лишени от заемане на ръ-
ководни длъжности в администрацията за срок от 5 години, много общо и 
неконкретизирано. „Ръководните длъжности или други приравнени към тях 
в политическия и административен апарат на Българската комунистическа 
партия“ трудно биха получили поименно изброяване. На кое ниво от упра-
вленския партиен и държавен апарат ще се прилага разпоредбата, законода-
телят не е определил. По този начин отговорността за това, че определено 
лице е ръководило в миналото тоталитарната държава в рязко противоречие 
с основните демократични принципи, не ще може да се разграничи. Ще се 
наложи изпълнителната власт сама да определя кръга на лицата, които тряб-
ва да се отстранят от властта. А с това вече се навлиза в прерогативите на 
законодателната власт. 

При създаване на лустрационната норма законодателят не е предвидил 
възможност засегнатото лице да се защити.

Основателно е и искането за обявяване на несъответствие на § 1 ПЗРЗП 
с международни договори, по които България е страна. 
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Преди всичко разпоредбата противоречи на чл. 14 от Конвенцията за за-
щита на правата на човека и основните свободи, съгласно който упражнява-
нето на правата и свободите по Конвенцията „следва да бъде осигурено без 
всякаква дискриминация, основана на ... политически и други убеждения ... 
или друг някакъв признак“. Същото изискване е заложено и в Международ-
ния пакт за граждански и политически права, като в чл. 2, т. 1 от този пакт 
е казано, че „всяка държава се задължава да зачита и гарантира на всички 
лица, намиращи се на нейна територия и под нейна юрисдикция, признати-
те им в пакта права, без разлика на ... политически или други убеждения ... 
или всякакви други признаци“. При това в чл. 25, буква „с“ на същия пакт е 
предвидено, че „всеки гражданин има правото и възможността, без каквато 
и да е дискриминация ... да има достъп при общи условия и равенство до 
държавните служби в своята страна“. В чл. 2, т. 2 от Международния пакт 
за икономически, социални и културни права също така е въздигнато в за-
дължение на държавите – страни по пакта, да осигуряват упражняването на 
прогласените в него права „без каквато и да е дискриминация, основаваща 
се на ... политически и други убеждения ... или всякакви други признаци“. 
Трябва нарочно да се подчертае, че когато посочените три международни 
договора забраняват дискриминацията освен на изрично посочените от тях 
основания, но и въз основа на „всякакви други признаци“, те очевидно въ-
веждат забрани и на основанията, посочени в лустрационната разпоредба 
(§ 1) на атакувания закон. Най-после в чл. 1 от Конвенция № 111 относно 
дискриминацията в областта на труда и професиите от 1958 г. е изрично по-
яснено, че терминът „дискриминация“ включва „всяко различие, изключва-
не или предпочитане, основано на ... политически убеждения..., което води 
до премахване или нарушаване на равенството във възможностите или в 
третирането в областта на труда и професиите“. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 5 с 
особено мнение.

Представено е становище на съдията Маргарита Златарева.

Особено мнение на съдиите Асен Манов, Цанко Хаджистойчев, Ста-
нислав димитров, Неделчо беронов и Иван григоров 

Особеното мнение е за разпоредбата на § 1 ПЗРЗА, която според съдиите 
не е противоконституцонна и несъотвестваща на международни договори. 

Не е нарушен и чл. 48 от Конституцията и гарантираното с него право на 
труд и на свободно избиране на професията. Ограничението по § 1 ПЗРЗА 
не лишава засегнатите от него лица от правото да работят по определена от 
тях професия, за да се поддържа, че е засегнато конституционно установено 
право, като е ограничен достъпът до тях. Ръководната работа, до която се 
отнася това ограничение, не е вид професия. Ограничения, основани на този 
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признак, са допустими, включително и по силата на международни догово-
ри, по които България е страна.

Така според чл. 4 от Международния пакт за икономическите, социал-
ните и културните права е предвидено, че могат да се налагат ограничения 
на права, когато това е съвместимо с естеството на тези права и с цел да се 
поощри общото благоденствие на демократичното общество. Изискването 
за определено по-високо ниво на професионализъм е напълно съвместимо с 
естеството на правото да се заеме ръководна длъжност.

РЕШЕНИЕ № 14 от 23 ноември 2000 г. по к.д. № 12/2000 г.108 
делото е образувано по искане на: 50 народни представители.
Иска се: да се установят като „противоконституционни и несъответ-

стващи с международните договори“ разпоредбите на § 4, 6 и 11 от Закона 
за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИДНК) (ДВ, бр. 51 от 
2000 г.). 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и т. 4 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
1. Обявява за противоконституционна разпоредбата на § 6 от Закона за 

изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 51 от 2000 г.). 
2. Отхвърля искането в останалата му част. 
Мотиви: 
а) Въпроси
Противоречи ли § 6 от ЗИДНК на правото на труд, съответно на право-

то на трудово възнаграждение? 
б) Аргументи
По § 6 от ЗИДНК
Съдът приема, че така създадената уредба e противоконституционна. 

Конституционното задължение на държавата по чл. 16 и чл. 48, ал. 1 от Кон-
ституцията да създава „условия за осъществяване“ на правото на труд по не-
обходимост включва задължението  ѝ   да създава условия за изпълняване на 
задължението на работодателя да изплаща трудовото възнаграждение за по-
ложения труд. С приемането на § 6 ЗИДНК държавата прави точно обрат-
ното – обявява за престъпление изпълнението на конституционно устано-
веното задължение на работодателя да заплати трудовото възнаграждение. 
Създава се противоконституционно законово основание за длъжностното 
лице, в случая работодателя, да откаже изплащането на трудови възнагражде-
ния, като се позове на невъзможността да внесе задължителните осигурител-
ни вноски и на заплахата от наказателна репресия по оспорената разпоредба. 

108 Обн., ДВ, бр. 98 от 1декември 2000 г.
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Фактическата конкуренция, която възниква между правото на труд и на 
минимално трудово възнаграждение, от една страна, и правото на обществе-
но осигуряване, от друга страна, законодателно може да бъде решавана само 
в полза на първото – чл. 16 и чл. 48, ал. 5 от Конституцията. Като конститу-
ционна ценност правото на лицето на минимално трудово възнаграждение 
има приоритет пред правото на обществено осигуряване. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии. 

Представено е становище на съдията Неделчо беронов.

Особено мнение на съдиите Васил гоцев и Маргарита Златарева от-
носно конституционосъобразността на § 6 ЗИДНК, според който „Длъжност-
но лице, което разреши изплащането на възнаграждения, без да са внесени 
всички дължими задължителни осигурителни вноски, ако невнесеното е в 
големи размери, се наказва с лишаване от свобода до три години“. Мнение-
то на съдиите е, че правото на труд не може да се разглежда самостоятелно и 
изолирано от правото на обществено и здравно осигуряване, които са също 
така конституционно гарантирани (чл. 4, ал. 2, чл. 48, ал. 1, 2 и 5, чл. 51, 
ал.  1 и 2, чл. 52, ал. 1 и 2). Тези права са генетично обусловени едно от друго 
и функционално обвързани. Според двамата съдии, за да се гарантират жи-
вотът, достойнството и правата на личността и за да се създадат „условия за 
свободно развитие на човека“, както повелява чл. 4, ал. 2 от Конституцията, 
не е достатъчно гражданинът да получи само трудовото си възнаграждение, а 
е абсолютно необходимо и неговият работодател да изпълни задълженията за 
заплащане на съответните задължителни осигурителни вноски, които също 
така произтичат от Конституцията. Поради това неправилно е да се смята, че 
правото на възнаграждение превалира пред правото на работника да бъдат 
изплатени всички задължителни осигурителни вноски по отношение на него. 

II.6. Право на обществено осигуряване  
и социално подпомагане

Чл. 47. (1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетие-
то им е право и задължение на техните родители и се подпомага от дър-
жавата. 

 (2) Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, коя-
то ù осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска 
помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.

Чл. 51. (1) Гражданите имат право на обществено осигуряване и со-
циално подпомагане. 

Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими. 
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РЕШЕНИЕ № 12 от 25 септември 1997 г. по к.д. № 6/1997 г.109

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване на противоконституционността на чл. 50, ал. 1 

и 2 от 3акона за пенсиите (ЗП), както и на предходните редакции на тази 
разпоредба.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 50, ал. 1 и 2 от 

3акона за пенсиите (ДВ, бр. 49 от 1994 г.), както и предходните редакции 
на тази разпоредба (обн., Изв., бр. 91 от 1957 г.; Изв., бр. 51 от 1961 г.; ДВ, 
бр. 102 от 1967 г.; бр. 53 от 1975 г.; бр. 44 от 1984 г.; бр. 46 от 1989 г.; бр. 30 
от 1990 г.; бр. 12 от 1991 г.; бр. 52 и 85 от 1992 г.).

Мотиви:
а) Въпроси
Има ли нарушение на правото на обществено осигуряване?
б) Аргументи
Като вид обществено осигуряване, пенсионното осигуряване се обхваща 

от конституционната защита, гарантирана от разпоредбата на чл. 51, ал. 1 от 
Конституцията. За да се реализира правото по чл. 51, ал. 1 като индивидуал-
но право, е необходимо преди всичко да се създаде система за обществено 
осигуряване. Такава е и действащата система на държавно обществено оси-
гуряване, а като задължение на държавата, произтичащо от същата консти-
туционна разпоредба, може да бъде определена и необходимостта да създа-
де разгърната законова уредба и на доброволното пенсионно осигуряване. 

Обсъжданото тук законодателно разрешение се намира предвид на по-
сочения вече негов ефект в пряко противоречие с конституционната норма. 
Вярно е, че става дума за разпоредба, която се явява част от действаща зако-
нодателна уредба на системата на пенсионно осигуряване. Самата система 
обаче е изградена по начин, който включва определени условия за придоби-
ване на право на пенсия. Най-общо те включват определяне на момента, в 
който пенсионното плащане може да се претендира, както и на неговия раз-
мер. При настъпването на тези условия правото (на получаване) на пенсия 
възниква в цялото свое съдържание, т.е. включително и от гледище на раз-
мера на дължимата пенсия, който също е функция на въпросните условия. 

Това право е вид право на обществено осигуряване. Като такова то се об-
хваща от конституционноправната защита, установена с чл. 51, ал. 1 от Кон-
ституцията. Конституционноправната защита включва както задължението 
на държавата да предвиди (в смисъл да създаде) поначало по законодателен 
път система на обществено (и по-специално на пенсионно) осигуряване, 

109 Обн., ДВ, бр. 89 от 7 октомври 1997 г.
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така и задължението да гарантира конкретната реализация на осигуряването 
в неговите различни форми, когато условията за получаване на съответните 
плащания са настъпили. 

Следователно Конституцията изисква от законодателя да се въздържа от 
актове, които накърняват даденото, вече осъществено от гледище на факти-
чески състав, право. Под недопустимост на накърняването следва да се раз-
бира както въздействие върху съответното право въобще, така и въздействие 
върху някой от неговите компоненти. В разглежданата тук хипотеза, създа-
дена от действието на чл. 50, ал. 1 и 2 ЗП, става дума за въздействие върху 
размера на пенсионното плащане, дължимо на всеки, който отговаря на ус-
ловията за получаване на пенсия. 

3а да се обоснове конституционноправната оправданост на произтича-
щото от чл. 50, ал. 1 и 2 ЗП намаляване (ограничаване) на придобитата пен-
сия, включително до степен на пълния  ѝ   размер, е необходимо или пряко, 
или поради действието на друга конституционна норма (основно начало или 
основно право) самата Конституция да допуска това.

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдиите Милчо Костов и Александър Арабаджиев
Същностна характеристика на тази система е централизираният начин, 

по който се набират и използват средствата за обществено осигуряване – 
чрез фонд „Обществено осигуряване“ (срв. чл. 3–5 от Закона за фонд „Об-
ществено осигуряване“). Основен източник на средствата за текущо изпла-
щане на пенсиите са осигурителните вноски, които се правят за сметка на 
понастоящем (т.е. сега) работещите – от техните работодатели или лично. 
В този смисъл получаваната в настоящия момент пенсия не е функция от 
капитал, набран по индивидуална партида на пенсионера. Изплащането на 
пенсията се явява (и оказва) несвързано пряко с личния принос към общест-
веното осигуряване, което, макар и да се осъществява чрез фонд „Обществе-
но осигуряване“, не функционира като същински фонд. Именно действаща-
та система за набиране на средствата във фонд „Обществено осигуряване“ 
и за тяхното изразходване се има предвид в някои становища по делото, в 
които тя е квалифицирана като „разходно-покривна“, а не като „капитало-
во-покривна“. Тук още веднъж е необходимо да подчертаем, че става дума 
за система на пенсионно осигуряване, която е изградена на принципа на 
инвалидизирането, а не на принципа на застраховането. Затова получилият 
пенсия за изслужено време и старост поначало няма право да работи (с из-
ключенията, които законът е допуснал в ал. 3 и 4 по социални съображения, 
които обаче не променят, а потвърждават посочения принцип). Това ясно 
личи от законодателната уредба: пенсията се отпуска само ако получилият 
право на пенсия е освободен от работа. 
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Ако системата на пенсионно осигуряване у нас се основе на принципа 
на застраховането, тогава пенсията за изслужено време и старост ще бъде 
отпускана на всеки, който е придобил необходимия трудов стаж и е достиг-
нал законоустановената възраст, без да е необходимо да напусне работа. При 
настъпване на „падежа“ (възрастта) възниква правото на пенсия и то се реа-
лизира от всеки независимо от това, дали продължава да работи. Пенсията в 
този случай се получава заедно с трудовото възнаграждение, без законът да 
въвежда ограничения. 

Противно на приетото в решението на Съда намираме за необходимо на 
първо място да отбележим, че последиците, които произтичат от приложе-
нието на чл. 50, ал. 1 и 2 ЗП, не въздействат пряко на конституционното пра-
во по чл. 51, ал. 1. Това право, установено в Глава втора на Конституцията с 
оглед на заявения в Преамбюла  ̀и   ангажимент от страна на конституционния 
законодател (за създаване на „социална държава“), е социално право. За да 
бъде реализирано, е необходимо определено поведение от страна на дър-
жавата и поради това то спада към категорията на т.нар. „позитивни“ права 
(за разлика от традиционните либерални права, като тези по чл. 37 и чл. 39 
например, които са типични „негативни“ права, защото, за да бъдат пълно-
ценно упражнявани, държавата е задължена да се въздържа от въздействие). 

За да бъде реализирано правото по чл. 51, ал. 1 като индивидуално право, 
е необходимо следователно да се създаде система за обществено осигурява-
не, каквато е и действащата система за държавно обществено осигуряване. 

Като установява правото на обществено осигуряване, чл. 51 от Консти-
туцията не предпоставя нито определена система за осъществяването му, 
нито гарантира определена степен на осигуряване чрез количествени крите-
рии. Във всеки случай е необходимо да се подчертае, че конституционното 
право по чл. 51, ал. 1, от една страна, и правото на пенсия (включително в 
определен размер), от друга страна, са от различен порядък и се реализират 
(и изпълняват) по различен начин. 

От това произтича изводът, че действието на чл. 50, ал. 1 и 2 ЗП, изра-
зяващо се в намаляване на пенсията (до степен на пълния ѝ  размер), не е 
равнозначно на накърняване (ограничаване) на конституционното право по 
чл. 51, ал. 1. В този смисъл то не съставлява ограничаване на упражняване-
то на разглежданото конституционно право по смисъла на чл. 57, ал. 3 от 
Конституцията. 

Чрез чл. 50, ал. 1 и 2 ЗП следователно се въздейства върху размера на да-
деното социално плащане, като този размер се намалява (ограничава), щом 
като съответният пенсионер е в състояние да упражнява дейност, която му 
осигурява доходи. Тази последица пряко произтича от принципите на дейст-
ващата система, част от която е и оспорената разпоредба, включващи взаим-
ност на осигуряването и неговата задължителност, както и взаимопомощ и 
социална солидарност между осигурените лица. 
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От този подход към тълкуването на чл. 50, ал. 1 и 2 ЗП следва, че разпо-
редбата не може да бъде разглеждана изолирано, а като част от една дейст-
ваща социалноосигурителна система. Такъв трябва да бъде подходът и при 
преценката на конституционосъобразността на тази разпоредба. 

РЕШЕНИЕ № 21 от 15 юли 1998 г. по к.д. № 18/1997 г.110

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване на противоконституционност на чл. 47в от За-

кона за пенсиите (ЗП). В искането е възпроизведена действащата редакция 
на разпоредбата, която е в сила от 1 април 1996 г. (ДВ, бр. 22 от 15 март 
1996 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и т. 4 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на главния прокурор за установяване на противокон-

ституционност на чл. 47в от Закона за пенсиите и за установяване на несъот-
ветствие на същата разпоредба с чл. 5, ал. 1 и чл. 9 от Международния пакт 
за икономическите, социалните и културните права. 

Мотиви: 
а) Въпроси 
Нарушават ли се конституционните принципи при въвеждането на пен-

сионни граници?
б) Аргументи
I. Относно искането за установяване на противоконституционност 

на чл. 47 ЗП
Разпоредбата на чл. 51, ал. 1 от Конституцията прогласява правото на 

обществено осигуряване и социално подпомагане. Правото на пенсионно 
осигуряване като вид социално осигуряване се обхваща и защитава от тази 
разпоредба. То принадлежи към основните права на гражданите и е неотме-
нимо. Конституционната разпоредба обаче не определя условията и реда за 
неговото възникване и осъществяване. Оттук следва, че конституционният 
законодател е оставил тези въпроси, към които спада и въпросът за размера 
на пенсионните плащания, за отговор от закона. Законодателят е компетен-
тен да даде едно или друго конкретно разрешение по целесъобразност, стига 
то да не е в несъответствие с принципи и изисквания на основния закон. 
Ограничението по чл. 47в ЗП може да бъде свързано с т.нар. пенсионен ми-
нимум. Законно гарантираният минимум не само не е противоконституци-
онен, но той се препоръчва от конвенции на Международната организация 
на труда (МОТ).

110 Обн., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г.
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Установяването на максимални и минимални пенсионни граници, как-
то и тяхната взаимна обусловеност са продиктувани от действащата у нас 
система на пенсионното осигуряване. Тя се квалифицира във финансово 
отношение като „разходно-покривна“. При тази система пенсионен таван е 
необходим – той служи да гарантира минималните пенсии и да спомага за 
растежа им. Тези функции показват, че оспорената разпоредба удовлетво-
рява изисквания и на социалната справедливост, изразена в Преамбюла на 
Конституцията на Република България. 

II. Относно искането по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията
Твърденията са за несъответствие с чл. 9 и чл. 5, т. 1 от Международния 

пакт за икономическите, социалните и културните права. 
Щом чл. 47в ЗП не е противоконституционен, а посочените разпоредби 

на Международния пакт са залегнали в Конституцията, означава, че той не 
е в несъответствие с тях. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 5 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдиите Асен Манов, димитър гочев, Алексан-
дър Арабаджиев и георги Марков

Съдиите са на мнение, че законоустановената горна граница на размера 
на пенсиите е противоконституционна. Законовият „таван“ на пенсията по 
начина, по който е фиксиран, създава уравниловка, която противоречи на ос-
новния конституционен принцип за справедливостта, записан в Преамбюла 
на Конституцията. Установената „горна“ граница на размера на пенсията не 
позволява да се отчитат различията в цялостната трудова дейност и приноса 
към общественото благо на различните лица. 

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров 
Съдията е на мнение, че законоустановената горна граница на размера 

на пенсиите е противоконституционна. Правото на пенсия е основно кон-
ституционно право и не може да бъде накърнявано – чл. 51, ал. 1 от Кон-
ституцията. Размерът на пенсията е основен елемент на това право. Той 
се определя от размера на осигурителната вноска и ограничаването (на-
маляването) му съставлява нарушение на основно конституционно право. 
От друга страна, размерът на пенсията отразява приноса на съответното 
лице в обществения продукт през периода на неговата трудова активност. 
Намаляването на пенсията до трикратния размер на т.нар. социална пенсия, 
която се изплаща по хуманни съображения и на лица, някои от които никога 
през живота си не са работили, е израз на уравниловъчно мислене и нару-
шава основния конституционен принцип на справедливостта – Преамбюл 
на Конституцията. 
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РЕШЕНИЕ № 2 от 4 април 2006 г. по к.д. № 9/2005 г.111

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: обявяване на противоконституционността на чл. 48а и чл. 52а 

от Кодекса за социалното осигуряване (КСО).
Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 

от Конституцията.
Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на главния прокурор за обявяването на противо-

конституционност на чл. 48а и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване 
(Обн., ДВ., бр. 110 от 17 декември 1999 г., с последно изменение и допълне-
ние в бр. 17 от 24 февруари 2006 г.). 

Мотиви:
а) Въпроси
Право на отпуск преди и след раждане и право на обезщетение при май-

чинство.
б) Аргументи
Конституцията не определя конкретните условия и реда, при които въз-

никва правото на отпуск „преди и след раждане“. Тя не посочва и източни-
ците, от които се черпят необходимите средства за „плащането“ на такъв 
отпуск, не посочва условията, реда и източниците за плащане, както и ви-
довете социални помощи, в които се реализира помощта на държавата за 
жената майка по чл. 47, ал. 2. Това е така, защото основният закон не може 
да уреди подробно и изчерпателно условията и реда за реализирането на 
всички права на гражданите. 

Настъпването на социалния риск майчинство поражда право на оси-
гурената жена да получи, а за осигурителния орган – задължение да из-
върши съответни осигурителни плащания. Предназначението на обезще-
тенията за майчинство е да заместят трудовите доходи, от които жената 
се лишава в периода непосредствено преди раждане, както и след него. 
Критерият, както при всички обезщетения в осигурителната система, е 
загубеният доход. 

Концептуално и систематически правото на обезщетение за майчинство 
е част от системата на държавното обществено осигуряване, която е един от 
„стълбовете“ на общественото осигуряване с опора в разпоредбите на чл. 51 
от Конституцията. Системата се изгражда и функционира, за да се реализи-
ра правото на обществено осигуряване, изрично предвидено в чл. 51, ал. 1 
от Конституцията сред основните права на гражданите. 

Уредбата на чл. 48а и чл. 52а от КСО се вписва в цялостната уредба на 
общественото осигуряване и е в синхрон с нейните основни принципи. 

111 Обн., ДВ, бр. 32 от 18 април 2006 г. 
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Самата уредба в Конституцията е принципна – прокламират се ос-
новното право на обществено осигуряване (чл. 51, ал. 1) и принципът за 
социалната държава (Преамбюла), без да се дефинират съдържанието и 
принципите на общественото осигуряване.Тяхната конкретизация е въз-
ложена на законодателя и след като Конституцията в чл. 47, ал. 2 не казва 
нищо повече относно „платен отпуск преди и след раждане“, значи, че 
изпълването със съдържание на тази правна конструкция е възложено на 
закона. Законодателят го прави, като създава чл. 48а и чл. 52а от КСО, ко-
ито отговарят на правото на обществено осигуряване като основно право 
на гражданите. 

В Конституцията няма тъждество между особената закрила на жената-
майка и системата на общественото осигуряване. Свидетелство за това е, че 
те са уредени систематически в два отделни текста – чл. 47, ал. 2 и чл. 51, 
ал. 1. Особената закрила не се реализира само и единствено чрез обществе-
ното осигуряване. 

От повелята за особена закрила на жената майка по чл. 47, ал. 2 от Кон-
ституцията не следва, че е противоконституционно, когато законодателят 
е привел заплащането на платения отпуск, т.е. обезщетението за майчин-
ство, в съответствие с принципите на общественото осигуряване, от една 
страна, и едновременно е обвързал това със създаването и прилагането на 
нови форми на социално подпомагане като особена закрила за жените май-
ки, които не получават обезщетение от осигурителната система, от друга 
страна. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдиите Васил гоцев и Владислав Славов 
Член 47, ал. 2 от Конституцията, според който жената майка се ползва 

от особена закрила на държавата, постановява, че тази закрила се оси-
гурява чрез „платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска 
помощ, облекчаване на труда и други социални помощи“. Всички те са 
изброени комулативно. Това означава, че правото на платен отпуск преди и 
след раждане не може да се замести от „други социални помощи“. Съглас-
но чл. 47, ал. 2 от Конституцията законодателят не може да избира между 
това, дали да осигури платен отпуск на жената майка, или да  ѝ    предостави 
друга форма на социална закрила. Правото на платен отпуск може да се 
комулира с други социални помощи, но те не могат да го заместят. Консти-
туционният текст не е обвързал правото на платен отпуск с времетраенето 
на стажа. 
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II.7. Право на здравно осигуряване 
и достъпна медицинска помощ

Чл. 52. (1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гаранти-
ращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицин-
ско обслужване при условия и по ред, определени със закон. 

(2) Здравеопазването на гражданите се финансира от държавния бю-
джет, от работодателите, от лични и колективни осигурителни вноски и 
от други източници при условията и ред, определени със закон. 

(3) Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развити-
ето на спорта и туризма. 

РЕШЕНИЕ № 8 от 2 април 1998 г. по к.д. № 3/1998 г.112 
делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване на противоконституционност на чл. 26, ал. 5 от 

Закона за народното здраве (ЗНЗ) и задължително тълкуване на чл. 47, ал. 2 
и чл. 52, ал. 1 от Конституцията. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
и т. 2 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
1. Въвеждането на системата на здравното осигуряване на гражданите, 

гарантиращо им достъпна медицинска помощ, което трябва да стане със за-
кон (чл. 52, ал. 1 от Конституцията), не е необходимо условие за създаването 
на нормативна уредба за ползване на платена медицинска помощ в публич-
ните здравни заведения по избор на гражданите при сега действащото зако-
нодателство. 

Предоставеното от законодателя право на предпочитание за платена ме-
дицинска помощ в публичните здравни заведения при осигурено право за 
безплатно ползване на медицинско обслужване в тези медицински заведе-
ния не отменя и не накърнява основните права на гражданите, прокламира-
ни в чл. 52, ал. 1 от Конституцията. 

2. Конституционният текст на чл. 47, ал. 2 задължава държавата да оказ-
ва особена закрила на жената майка, като  ѝ   осигурява платен отпуск преди 
и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други 
социални помощи. 

Безплатната акушерска помощ е медицинска помощ, която се оказва 
на жената майка само през време на бременността, раждането и следродо-
вия период. Тя обхваща не само профилактика, израждане и лечение, пряко 
свързани с репродуктивния период на жената, но и всички други настъпили 

112 Обн., ДВ, бр. 41 от 10 април 1998 г.
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през този период усложнения в здравословното  ѝ   състояние. В оказването 
на тази помощ могат да бъдат ангажирани освен специалист акушер и лека-
ри с различни специалности и други медицински специалисти, за да бъдат 
запазени животът и здравето на жената майка. При необходимост такава по-
мощ се оказва на жената майка от съответните медицински специалисти във 
всички публични здравни заведения в страната, в чийто район тя се намира 
в момента, независимо от местоживеенето  ѝ  . 

Безплатната акушерска помощ по смисъла на чл. 47, ал. 2 от Конститу-
цията включва и спонтанните аборти, както и абортите по медицински по-
казания, абортите на ученички, студентки и непълнолетни и при бременност 
от изнасилване. Абортите по желание извън тези случаи и лица са изключе-
ни от безплатната акушерска помощ. 

Конституционно осигурената безплатна акушерска помощ не изключва 
възможността при желание на жената майка да ползва медицинска помощ 
в публично здравно заведение по неин избор срещу заплащане, както и в 
частно медицинско заведение или частен лекарски кабинет. 

3. Отхвърля искането на главния прокурор за обявяване на противокон-
ституционност на разпоредбата на чл. 26, ал. 5 от Закона за народното здраве.

Мотиви: 
а) Въпроси
Тълкуване на чл. 47, ал. 2 и чл. 52, ал. 1 от Конституцията.
б) Аргументи
По искането за задължително тълкуване на чл. 52, ал. 1 от Консти-

туцията
Правото на достъпна медицинска помощ и безплатно медицинско об-

служване се осигурява както при изцяло бюджетно финансиране на здраве-
опазването, така и чрез здравно осигуряване. И при двете системи това пра-
во на гражданите е обезпечено. 

Правата на гражданите за достъпна медицинска помощ чрез здравно оси-
гуряване и безплатно ползване на медицинско обслужване са основни кон-
ституционни права и са неотменими съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1 
от Конституцията. С установяването на условия и ред за заплащане на меди-
цинска помощ по избор на пациента в публичните здравни заведения обаче в 
никакъв случай не се отменят и не се накърняват основните конституционни 
права на гражданите, прокламирани с чл. 52, ал. 1 от Конституцията.

По искането на задължително тълкуване на чл. 47, ал. 2 от Консти-
туцията

Безплатната акушерска помощ се осигурява на жената само в нейния 
репродуктивен период. Началото на този период е зачеването, протича през 
бременността и раждането и приключва с изтичането на следродовия пери-
од. През цялото това време жената майка (като бременна, раждаща и родил-
ка) има право на осигурена от държавата безплатна акушерска помощ.
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Тя обаче обхваща не само профилактика, израждане и лечение, свър-
зани пряко с бременността, раждането и периода след него, но и всички 
съпътстващи през този репродуктивен период на жената усложнения в здра-
вословното  ѝ   състояние, включително и такива, които нямат връзка с него.

Абортите по желание, извън посочените случаи и лица, не могат да бъ-
дат предмет на безплатна акушерска помощ.

По искането за установяване на противоконституционност на чл. 26, 
ал. 5 от Закона за народното здраве 

С тази законова разпоредба се създава възможност за гражданите да 
ползват медицинска помощ по техен избор в публични здравни заведения 
срещу заплащане, независимо от осигуреното им право на безплатно пол-
зване на медицинско обслужване при условията на сега действащото зако-
нодателство. В чл. 26, ал. 5 ЗНЗ изрично е посочено, че се касае за медицин-
ска помощ по избор.

С чл. 26, ал. 5 ЗНЗ е създаден самостоятелен фактически състав за за-
плащане на медицинската помощ по избор на пациента в публичните здрав-
ни заведения.

Разпоредбата на чл. 26, ал. 5 ЗНЗ не отменя и не ограничава правото на 
гражданите на безплатно медицинско обслужване. Тя създава допълнителна 
възможност и за платена медицинска помощ в публичните здравни заведе-
ния, като предоставя на гражданите правото на избор. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 32 от 26 ноември 1998 г. по к.д. № 29/1998 г.113

делото е образувано по искане на: 52 народни представители.
Иска се: оспорва се конституционността на чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2 и на 

чл. 41, т. 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) (ДВ, бр. 70 от 1998 г.)
Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 

от Конституцията.
Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 52 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за обявяване за противоконституционни на чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2 и 
на чл. 41, т. 3 от Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 70 от 1998 г.).

Мотиви: 
а) Въпроси
Накърнява ли се конституционното право на здравно осигуряване чрез 

въвеждането на заплащане от осигурените лица на определени суми за всяко 
посещение при лекаря или стоматолога и за всеки ден болнично лечение?

113 Обн., ДВ, бр. 141 от 1 декември 1998 г.
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б) Аргументи
По чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2 ЗЗО 
Посочването в Конституцията на източниците на средства, които обез-

печават финансово здравеопазването, не е пълно и изчерпателно. Изрично 
са изброени само някои от тях – държавният бюджет, работодателите и лич-
ните и колективните осигурителни вноски. След изброяването им е указа-
но, че здравеопазването се финансира „и от други източници“ и те, както и 
редът и условията за набиране на необходимите средства, се определят със 
закон. Тъй като не са предвидени някакви конкретни ограничения в тази 
насока, следва да се приеме, че законодателят при спазване на общите кон-
ституционни принципи е свободен да прецени кои могат да бъдат другите 
източници и какви трябва да са начинът и формата на финансиране на здра-
веопазването от тях и от останалите конституционно установени източници. 

Здравното осигуряване съгласно чл. 52, ал. 1 от Конституцията трябва 
да гарантира медицинска помощ, която е достъпна. Понятието „достъпна“ 
по смисъла на тази разпоредба означава възможност за медицинско лече-
ние на всички граждани в случай на заболяване и равни условия и еднакви 
възможности за ползване на лечението. Като се има предвид съдържанието 
на това понятие, следва да се приеме, че гаранция за достъпност на меди-
цинската помощ са принципите по чл. 5, т. 1, 3 и 5 ЗЗО, въз основа на които 
се осъществява задължителното здравно осигуряване. Те изискват задължи-
телно участие, солидарност на осигурените при ползването на набраните 
средства и равнопоставеност при ползването на медицинска помощ.

При лечението обаче необходимите медицински грижи, лекарствени 
средства и услуги по чл. 45 ЗЗО се определят единствено от здравословното 
състояние и характера на заболяването, а не от размера на внесените суми. 
Ето защо не са нарушени принципите на солидарност и на равнопоставе-
ност по чл. 5, т. 3 и 5 ЗЗО, които обезпечават равноправното положение на 
осигурените лица при получаване на медицинска помощ. 

По чл. 41, т. 3 ЗЗО
Подпомагането от държавата на родителите по чл. 47, ал. 1 от Конституци-

ята, а също и закрилата на здравето по чл. 52, ал. 3 от Конституцията могат да 
имат различни проявни форми и се осъществяват по различен начин – финан-
сиране от републиканския бюджет и от общинските бюджети на дейнос тите 
по чл. 3а от Закона за народното здраве, за които гражданите имат право на 
безплатно ползване, финансиране преди всичко от републиканския бюджет на 
разходите на месечни добавки за деца и еднократни помощи при раждане на 
живи деца, заплащане от републиканския бюджет на здравноосигурителните 
вноски за децата, настанени в домове за деца и юноши и за деца от предучи-
лищна възраст, откриване на държавни и общински детски градини, които се 
финансират съответно от държавния и общинския бюджет и др. Каквито и да 
са тези форми и начини на подпомагане и закрила, те не изключват правото 
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и задължението на родителите да се грижат за отглеждането и възпитанието 
на децата си. Тъй като полагането на такива грижи обхваща обезпечаването 
на медицинска помощ при заболяване, не е противоконституционно да се 
изисква от родителите заплащането на здравноосигурителни вноски за ма-
лолетните и непълнолетните членове на семейството.

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 1 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров 
Съдията оспорва конституционосъобразността на чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2 от 

Закона за здравното осигуряване. Скромният размер на сумата по чл. 37, ал. 
1, т. 1 и 2 ЗЗО (1, съответно 2% от минималната работна заплата) не прави 
налагането  ѝ   конституционосъобразно. Едно лице, което е надлежно осигу-
рено съгласно закона, но не разполага с пари в наличност, е лишено от пра-
вото на „посещение при лекаря или стоматолога“. Така на практика проти-
воконституционно се ограничава неговото право на „достъпна медицинска 
помощ“ и „безплатно ползване на медицинско обслужване“ по чл. 52, ал. 1 
от Конституцията. Законът създава едно задължение, което не е обосновано 
с никаква икономическа или правна логика и по абсурден начин противоре-
чи на основни принципи на гражданското право (nemo debet ex alieno damno 
lucrari), като дава възможност на лекаря (стоматолога) да получи два пъти за-
плащане на една и съща медицинска услуга – веднъж на основание на склю-
чения договор със Здравноосигурителната каса и втори път на основание на 
чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2 ЗЗО. Обстоятелството, че „Здравеопазването на гражда-
ните се финансира ... и от други източници при условия и по ред, определени 
от закона“, не позволява на законодателя да възлага парични задължения на 
един частноправен субект към друг частноправен субект.

II.8. Право на стачка

Чл. 50. Работниците и служителите имат право на стачка за защи-
та на своите колективни икономически и социални интереси. Това право се 
осъществява при условия и по ред, определени със закон. 

РЕШЕНИЕ № 27 от 15 октомври 1998 г. по к.д. № 20/1998 г.114

делото е образувано по искане на: 57 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционност и на несъответ-

ствие с общопризнатите норми на международното право и с международни 
114 Обн., ДВ, бр. 121 от 20 октомври 1998 г.
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договори, по които Република България е страна, на разпоредбата на чл. 17, 
ал. 5 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и т. 4 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 57 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за установяване на противоконституционност и несъответствие с 
общопризнати норми на международното право и с международни догово-
ри, по които Република България е страна, на разпоредбата на чл. 17, ал. 5 
от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (обн., ДВ, бр. 21 от 
1990 г.; изм., бр. 27 от 1991 г.). 

Мотиви: 
а) Въпроси
Накърнена ли е правната защита на правото на стачка с въвеждането на 

законова разпоредба, според която решението на съда по иск за установяване 
незаконността на обявена, започнала или завършила стачка е окончателно ?

б) Аргументи
I. По искането за установяване на противоконституционност на чл. 17, 

ал. 5 ЗУКТС
Осъществяването на правото на стачка може да има изключително небла-

гоприятни последици във всички области на обществения живот, засегнати 
от нея. Те могат да бъдат толкова опасни, че да наложат даже изключване на 
правото на стачка. Съществува повелителна нужда от бързо разрешаване на 
колективните трудови спорове, за да може да се предотвратят стачки, респ. 
да им се сложи край, чрез съдебни решения, когато стачката е незаконна. 
Едно от средствата за бързо разрешаване на колективните трудови спорове 
е и окончателността (т.е. необжалваемостта) на съдебните решения по ко-
лективните трудови спорове, особено като се има предвид, че те засягат не 
само страните по спора, но и интересите на неограничен брой други лица. 
Само по този начин могат да се ограничат от гледна точка на времетраене 
отрицателните последици от упражняване на правото на стачка. 

Изложеното сочи, че изключването на обжалването на съдебното реше-
ние, предвидено от чл. 17, ал. 5 от Закона за уреждане на колективните тру-
дови спорове, не само не противоречи на чл. 50 на Конституцията, а точно 
обратното. То отговаря на естеството на регулираната материя и на даденото 
от чл. 50 овластяване на обикновения законодател да уреди със закон упраж-
няването на правото на стачка. 

II. По искането за установяване на несъответствие на разпоредбата 
на чл. 17, ал. 5 ЗУКТС с общопризнати норми на международното право и 
с международни договори, по които България е страна 

Текстовете от Всеобщата декларация за правата на човека (чл. 7, 8 и 
10), на които то се позовава, макар и да признават правото на справедлив 
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процес, еднаква закрила от закона, както и на ефективно възстановяване на 
нарушени права, не съдържат общопризната норма на международното пра-
во, изискваща разглеждането на всички категории дела по определен ред, 
съответно от определен брой съдебни инстанции.

На държавите – страни по Конвенцията, е предоставена възможност да 
регулират сами съдопроизводството по граждански и наказателни дела. Из-
искването на Конвенцията е удовлетворено, щом като е създадена възмож-
ност за съдебно разглеждане на съответния граждански спор, без това изис-
кване да гарантира правото на обжалване решението на съд, който отговаря 
на условията на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 3 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдиите Асен Манов и Александър Арабаджиев 
Съдиите оспорват конституционността на законовата разпоредба, според 

която решението на съда по иск за установяване незаконността на обявена, 
започнала или завършила стачка е окончателно. Предоставената на законода-
теля дискреция да регулира съдопроизводството с оглед и на други общест-
венозначими съображения не може да бъде упражнявана по начин, който 
накърнява същността на едно конституционно установено право, каквото е 
правото на стачка (чл. 50, ал. 1 от Конституцията). Не може да има съмнение, 
че възможността стачката да бъде обявена за незаконна води до настъпването 
на предвидените в същия закон неблагоприятни последици за участниците в 
стачката, което именно засяга самото право на стачка, защото действа възпи-
ращо върху неговото упражняване. Член 50, ал. 1 от Конституцията не съдър-
жа – във втората си част – нито основания за отричане на правото на стачка, 
нито указания за организацията на съдопроизводството. Следователно тази 
разпоредба не води и не може да води в посоката, където се намира отговорът 
на поставения пред КС въпрос. Наличието на страна, която оспорва това пра-
во, в качеството ѝ    на носител на интереси, чиято защита предпоставя бързото 
решаване на спора, не е достатъчно, за да се ограничи разглеждането на този 
спор в рамките на една съдебна инстанция (действаща в състав от един съдия). 

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров 
Съдията смята, че законовата разпоредба, според която решението на 

съда по иск за установяване незаконността на обявена, започнала или завър-
шила стачка е окончателно, е противоконституционна. Ограничаването на 
правото на обжалване не може да бъде аргументирано с обществен интерес. 
Ако решението на Окръжния съд е нищожно, недопустимо или неправилно 
и с него една законна стачка е обявена за незаконна, очевидно се уврежда 
правото на стачка, гарантирано в чл. 50 от Конституцията. Едва ли може да 
се поддържа, че съществува обществен интерес от нищожни, недопустими 
или неправилни съдебни решения. 
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От друга страна, ако с нищожно, недопустимо или неправилно решение 
една незаконна стачка е обявена за законна, изключването на обжалване-
то води до злоупотреба с правото на стачка и лишава от право на защита 
лицата, които са предявили иск по чл.17, ал.1 ЗУКТС – работодателят или 
работниците, които не стачкуват. 

II.9. Право на образование
Чл. 53. (1) Всеки има право на образование. 
(5) Граждани и организации могат да създават училища при условия и 

по ред, определени със закон. Обучението в тях трябва да съответства на 
държавните изисквания. 

РЕШЕНИЕ № 11 от 6 юли 1999 г. по к.д. № 7 от 1999 г.115

делото е образувано по искане на: 54 народни представители.
Иска се: установяването на противоконституционност на Решение за 

закриване на Славянския университет, взето от Народното събрание на 10 
март 1999 г. (ДВ, бр. 24 от 1999 г.). 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 54 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за установяване противоконституционност на Решение на Народ-
ното събрание от 10 март 1999 г. за закриване на Славянския университет 
(ДВ, бр. 24 от 1999 г.). 

Мотиви:
а) Въпроси
Има ли нарушение на правото на образование и в частност на правото 

гражданите и организациите да създават висши учебни заведения?
б) Аргументи
Искането за обявяване на противоконституционност не получава необ-

ходимите седем гласа, поради което са изложени де групи аргументи. 
Според съдиите Асен Манов, Цанко Хаджистойчев, Станислав Дими-

тров, Неделчо Беронов, Стефанка Стоянова и Маргарита Златарева атаку-
ваният акт е конституционосъобразен. При упражняване на правомощията 
по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, както Съдът е имал възможност да 
се произнесе, въпросът не е за нарушаване на законови разпоредби, а за 
противоречие с разпоредби на Конституцията. Несъответствието на акт на 

115 Обн., ДВ, бр. 63 от 13 юли 1999 г.
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законодателния орган с друг негов акт не представлява по принцип проти-
воконституционност. 

Държавата упражнява контрол върху всички видове и степени учили-
ща. По отношение на висшите училища той се осъществява от парламента, 
който е овластен да ги открива, преобразува и закрива при условия и по 
ред, определени от закона. Народното събрание е действало в съответствие 
с компетентността си и е установило нарушения по смисъла на чл. 18, ал. 1, 
т. 1 ЗВО, които е преценило, че отговарят на изискванията за закриване на 
висше училище. Не би могло да се говори за отстраняване на нарушенията 
към момента на приемането на решението на Народното събрание, защото 
повечето от тях са с продължаващо действие или последици. 

Съдиите Живко Сталев, Димитър Гочев, Тодор Тодоров, Александър 
Арабаджиев и Георги Марков са на мнение, че атакуваното решение проти-
воречи на чл. 4, ал. 1 и чл. 53, ал. 5 от Конституцията. 

За да стигнат до този извод, те приемат, че Конституционният съд, кога-
то е сезиран с искане по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията за установява-
не противоконституционност на решение на Народното събрание, защото 
то е издало решението си в нарушение на разпоредба на закона, е в правото 
си преюдициално да преценява законосъобразността на това решение. При 
това Съдът трябва да разкрие точния смисъл и съдържание на разпоредбата 
на закона, за която се твърди, че е нарушена, без да се съобразява с възпри-
етото от Народното събрание тълкуване на тази разпоредба. Разпоредбата 
на чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗВО овластява Народното събрание, наред с останалите 
правомощия по закона по управлението на висшите училища, да ги закрива 
тогава, когато те нарушават изискванията на този закон или други норма-
тивни актове, които регулират висшето образование. Нарушението трябва 
да е актуално към момента на приемане на решението за закриване. Този 
извод следва от функцията на Народното събрание да обезпечи изискването 
на чл. 53, ал. 5 от Конституцията обучението във висшите училища да съот-
ветства на държавните изисквания. 

Посочените в мотивите на атакуваното решение нарушения са допус-
нати в миналото, но към момента на решението са били преодолени. Затова 
изводът е, че с приемане на решението е допуснато нарушение на чл. 18, 
ал. 1, т. 1 ЗВО. 

С това се нарушава изискването на чл. 53, ал. 5 от Конституцията за при-
лагане на закона при управление на висшите училища, но главното е това, 
че се нарушава конституционното право на гражданите и организациите да 
създават висши учебни заведения като израз на установеното в Конституци-
ята гражданско общество.

Решението е подписано от 11 конституционни съдии. 
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II.10. Право на защита

Чл. 56. Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени 
или застрашени неговите права или законни интереси. В държавните уч-
реждения той може да се явява и със защитник.

РЕШЕНИЕ № 5 от 18 февруари 1997 г. по к.д. № 25/1996 г.116 
делото е образувано по искане на: президента на републиката.
Иска се: обявяване на противоконституционността на на чл. 34, т. 4 от 

Закона за административното производство (ЗАП) и на чл. 9, ал. 3 от Указ 
№ 9 за работата на ръководния и изпълнителския състав в железопътния 
транспорт, както и установяване на несъответствие на тези текстове с чл. 6, 
т. 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 
свободи. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и т. 4 от Конституцията. 

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 9, ал. 3 от Указ 

№ 9 за работата на ръководния и изпълнителския състав в железопътния 
транспорт само в хипотезата на чл. 9, ал. 2, т. 4, предвиждаща налагане на 
дисциплинарно наказание „уволнение“. 

Обявява разпоредбата на чл. 9, ал. 3 от Указ № 9 за работата на ръковод-
ния и изпълнителския състав в железопътния транспорт само в хипотезата на 
чл. 9, ал. 2, когато е предвидено дисциплинарно наказание „уволнение“, за не-
съответстваща с чл. 6, т. 1 от Европейската конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи, приета и ратифицирана от Република България. 

Отхвърля искането за обявяване на противоконституционност на чл. 34, 
т. 4 от Закона за административното производство в частта му, с която е 
предвидено, че не подлежат на обжалване по съдебен ред актове, за които 
това е предвидено със закон или указ. 

Отхвърля искането за обявяване на противоконституционност на раз-
поредбата на чл. 9, ал. 3 от Указ № 9 за работата на ръководния и изпълни-
телския състав в железопътния транспорт в хипотезите, с които се налагат 
дисциплинарни наказания „забележка“, „предупреждение за уволнение“ и 
„понижение в звание“. 

Отхвърля искането за несъответствие на чл. 34, т. 4 от Закона за адми-
нистративното производство и на чл. 9, ал. 3 от Указ № 9 за работата на 
ръководния и изпълнителския състав в железопътния транспорт относно 
хипотезите, с които са наложени дисциплинарни наказания „забележка“, 

116  Обн., ДВ, бр. 20 от 7 март 1997 г.
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„предупреждение за уволнение“ и „понижение в звание“, с чл. 6, т. 1 от Ев-
ропейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. 

Мотиви:
а) Въпроси
Дали посочените разпоредби не противоречат на чл. 56 от Конституци-

ята относно частта, която предвижда, че определена категория администра-
тивни актове не могат да се обжалват по съдебен ред, когато това е предви-
дено със закон или указ? Дали има несъответствие на посочените разпоред-
би с чл. 6, т. 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и 
основните свободи?

б) Аргументи
1. Относно искането за противоконституционност на чл. 34, т. 4 ЗАП 

и чл. 9, ал. 3 от Указ № 9 за работата на ръководния и изпълнителския 
състав в железопътния транспорт 

Съдът разглежда искането тълкувайки взаимносвързано разпоредбата 
на чл. 56 с тази на чл. 120, ал. 2 от Конституцията и стига до извода, че 
чл. 56 има предвид правото на защита като основно конституционно право в 
рамките на един конституционно обоснован и допустим процес. Такъв про-
цес може да бъде както съдебният, така и административният, ако попада 
в рамката на изключенията, предвидени в чл. 120, ал. 2 от Конституцията. 
Проблем според Съда е да се тълкува разпоредбата на чл. 120 и да се изясни 
каква е конституционната мяра на изключението по чл. 120, ал. 2. 

Конституционният съд счита, че законодателят може да установява из-
ключения от съдебния ред за обжалване на административните актове само 
тогава, когато това изключение не накърнява конституционно признати ос-
новни права и свободи на гражданите, или когато друга, по-висша, но изрич-
но конституционно прогласена ценност трябва да бъде приоритетно защи-
тена (такава е например сферата на националната сигурност). Незасягането 
на основни конституционно признати права и свободи на гражданите е под-
чертано като критерий за изключението по чл. 120, ал. 2 от Конституцията и 
в решения на Конституционния съд. 

Тълкуването на чл. 120, ал. 2 от Конституцията е изключително важно, 
тъй като чл. 34, т. 4 в атакуваната му част дословно го повтаря. Не става 
дума за норма, която да въвежда някакъв конкретен кръг от административ-
ни актове, за които да не може да се осъществи обжалване по съдебен ред, 
както това е сторено например в чл. 34, т. 1, 2 и 3 ЗАП, текстове, които не се 
атакуват. В случая в чл. 34, т. 4 ЗАП се оказва възпроизведен един консти-
туционен текст и дори само по тази причина е невъзможно да се мисли за 
обявяването му за противоконституционен. 

Съдът е следвал и същата логика на разсъждения по въпроса за противо-
конституционността на чл. 9, ал. 3 от Указ № 9 за работата на ръководния и из-
пълнителския състав в железопътния транспорт. Съгласно този текст дисци-
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плинарните наказания се обжалват по административен ред. Според ал. 2 на 
чл. 9 те са: 1. „забележка“, 2. „предупреждение за уволнение“, 3. „понижение 
в звание“ и 4. „уволнение“. Основният въпрос, който се изяснява, е: съществу-
ва ли конституционно основание някои от тези дисциплинарни наказания да 
могат да влязат в обсега на изключенията по чл. 120, ал. 2 от Конституцията. 

Конституционният съд счита, че с основание Указ № 9 е изключил въз-
можността за съдебно обжалване на актовете, свързани с налагането на 
дисциплинарни наказания „забележка“, „предупреждение за уволнение“, 
„понижение в звание“. Изключването на тези административни актове от 
съдебния ред за обжалване се обосновава с необходимостта от създаване 
на строга дисциплина, тъй като дейностите, свързани с железопътния тран-
спорт, поначало предполагат или могат да създадат една повишена опасност 
както за участниците в този транспорт, така и за трети лица. Освен това 
посочените три вида наказания не накърняват основни граждански права и 
свободи, за да се приеме, че законодателят е напуснал територията на кон-
ституционно признатата целесъобразност съгласно чл. 120, ал. 2. 

По друг начин стоят нещата с четвъртото дисциплинарно наказание –
уволнението. То засяга основно гражданско право, залегнало в Глава вто-
ра от Конституцията – правото на труд, поради което е недопустимо актът, 
свързан с неговото налагане, да бъде изключен от съдебен контрол. По тази 
причина Съдът счита, че в хипотезата на т. 4 на чл. 9, ал. 2 от Указ № 9 за 
работата на ръководния и изпълнителския състав в железопътния транспорт 
ал. 3 на същия член е противоконституционна. 

2. По искането за обявяване на несъответствие на чл. 34, т. 4 ЗАП и 
на чл. 9, ал. 3 от Указ № 9 за работата на ръководния и изпълнителския 
състав в железопътния транспорт с чл. 6, т. 1 от Европейската конвенция 
за защита на правата на човека и основните свободи 

Съдът намира, че несъответствие би могло да се открие само по отноше-
ние на ал. 3 на чл. 9 от Указ № 9 в хипотезата на наложено наказание „увол-
нение“ съгласно чл. 9, ал. 2, т. 4, доколкото става дума за основно закрепено 
гражданско право – правото на труд. 

Нормите на чл. 56 и чл. 120 от Конституцията, както и на чл. 34, т. 4 ЗАП 
в неговата първа част, в която дословно се възпроизвежда разпоредбата на 
чл. 120, ал. 2 от Конституцията, са в пълно съответствие с международни-
те задължения, поети от страната по Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи, в частност с чл. 6, т. 1 от същата. 

Според Съда не е нарушено правото на защита, предвидено в Европей-
ската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, поради 
това, че в нея се говори за право на защита във връзка с осъществяване на 
конституционно установени процедури, важащи за всяка от страните, подпи-
сали Конвенцията. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 13 от Конвенцията. 
В случая правото на защита се осъществява при условията на изключението, 
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предвидено в чл. 120, ал. 2 от Българската конституция, а именно в рамките 
не на съдебно, а на законоустановено административно производство. 

Съдът не констатира несъответствие между посочените разпоредби и 
поетите от държавата международни ангажименти, с изключение на посоче-
ната вече хипотеза на ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 4 на чл. 9 от Указ № 9 за ра-
ботата на ръководния и изпълнителския състав в железопътния транспорт. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии. 

РЕШЕНИЕ № 9 от 14 април 1998 г. по к.д. № 6/1998 г.117 
делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване противоконституционността на § 48 от Закона за 

изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ЗИДНПК) 
(ДВ, бр. 64 от 1997 г.), както и за несъответствието на този текст с общопри-
знати норми на международното право. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1. т. 2 
и 4 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционен § 48 от Закона за изменение и до-

пълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ДВ, бр. 64 от 1997 г.). 
Оставя без разглеждане искането на главния прокурор за установяване 

несъответствие на § 48 от Закона за изменение и допълнение на Наказателно-
процесуалния кодекс (ДВ, бр. 64 от 1997 г.) с общопризнатите норми на меж-
дународното право и международен договор, по който България е страна. 

Мотиви: 
а) Въпроси
Има ли нарушение на правото на защита, на принципа на равенството 

на гражданите пред съда, както и има ли ограничение на правата на обвиня-
емите в нарушение на чл. 31, ал. 4 от Конституцията?

б) Аргументи
I. Относно искането за противоконституционност 
Правото на гражданина на адвокатска защита има специална конститу-

ционна закрила в случай на започване наказателна процедура срещу него от 
момента на задържането му или привличането му като обвиняем – чл. 30, 
ал. 4 от Конституцията.

Това право на адвокатска защита се разпростира за всички стадии на 
процеса. То може и да не е упражнено от задържания или обвинен гражда-
нин, но след като той вече се е възползвал от него и е упълномощил адвокат, 
това му право не може да бъде ограничено или отнето. 

Когато адвокатската защита не е задължителна, съдът по наказателно 
дело не отлага делото, когато защитникът на подсъдимия не се яви в съдеб-

117 Обн., ДВ, бр. 45 от 21 април 1998 г.
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ното заседание. По този начин за това заседание подсъдимият се лишава 
от своята адвокатска защита. Конституционният съд намира, че въведеното 
ограничение на правото на защита надхвърля необходимото за осъществява-
не на съдопроизводството. Търсенето и установяването на обективната ис-
тина би било затруднено без участието на защитата на подсъдимия и затова 
се налага изводът, че дори с въведеното ограничение на правото на защита 
се затруднява осъществяването на правосъдието. 

II. Относно искането за установяване несъответствие с общопризна-
ти норми на международното право и международен договор, по който 
България е страна 

Искането е оставено без разглеждане в тази му част. 
Решението е подписано от 10 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 11 от 30 април 1998 г. по к.д. № 10/1998 г.118 
делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване противоконституционността на чл. 360, ал. 2, 

т. 2 от Кодекса на труда в редакцията, създадена със Закона за изменение и 
допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ) (ДВ, бр. 2 от 1996 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
1. Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 360, ал. 2, т. 2 

от Кодекса на труда в редакцията, създадена със Закона за изменение и до-
пълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 2 от 1996 г.), в следните части: 

– буква „а“ относно думите „секретар, началник и зам.-началник на 
отдел, ръководител на пресслужба, говорител, главен съветник, парламен-
тарен секретар, старши съветник, съветник, началник на протокола, главен 
счетоводител, главен юрисконсулт и ръководител на служба“; 

– буква „б“ относно думите „ръководител на ведомство“, „заместник-ръ-
ководител на ведомство, главен секретар на министерство или друго ведом-
ство, началник на управление, парламентарен секретар, началник на отдел“, 
„ръководител на пресцентър, главен юрисконсулт и главен счетоводител“; 

– буква „в“ изцяло; 
– буква „г“ относно думите „и началник на управление“. 
2. Отхвърля искането на главния прокурор в останалата му част. 
Мотиви: 
а) Въпроси
Има ли нарушение на чл. 48, чл. 56, чл. 117, ал. 1 и чл. 120, ал. 1 от Кон-

ституцията?
118 Обн., ДВ, бр. 52 от 8 май 1998 г.
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б) Аргументи
Правото на защита, в това число и съдебна, е основно, всеобщо и лич-

но право на гражданите – чл. 56 от Конституцията. Като основно право то 
е неотменимо – чл. 57, ал. 1 от същата. Атакуваната разпоредба в частта, 
в която лишава определена категория държавни служители от правото на 
съдебна защита при освобождаването им от длъжност, противоречи и на 
смисъла и предназначението на чл. 116, ал. 1 от Конституцията. Според тази 
разпоредба държавните служители са изпълнители на волята и интересите 
на нацията. При изпълнение на своята служба те са длъжни да се ръководят 
единствено от закона и да бъдат политически неутрални. Няма съмнение, 
че по смисъла на чл. 116, ал. 1 от Конституцията държавните служители 
са замислени като траен, независим от политическите промени гръбнак на 
държавата, а тази функция изисква стабилитет на служебното им положе-
ние. Затова, като предвижда, че те могат да бъдат освобождавани от длъж-
ност по безконтролно от съда усмотрение, тя противоречи на изискването 
за служебен стабилитет на държавните служители, произтичащо от чл. 116, 
ал. 1 от Конституцията. Оттук следва противоконституционността на ата-
куваната разпоредба. Тя осуетява целите, които чл. 116, ал. 1 преследва. Без 
служебен стабилитет не може да се постигне професионална квалификация 
на държавните служители, обезпечаваща надлежно изпълнение на възложе-
ните им функции. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 2 от 30 март 2000 г. по к.д. № 2/2000 г.119

делото е образувано по искане на: 55 народни представители.
Иска се: обявяване на противоконституционността изцяло или частич-

но на разпоредби от Данъчния процесуален кодекс (ДПК) 
Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 

от Конституцията.
Конституционният съд реши: 
1. Обявява за противоконституционни следните разпоредби от Данъч-

ния процесуален кодекс (ДВ, бр. 103 от 1999 г.): 
– чл. 8; 
– чл. 14, ал. 2 относно израза „освен в случаите, когато изрично със за-

кон е предвидено те да се събират по реда на този кодекс“; 
– чл. 45, ал. 5; 
– чл. 157, ал. 2 и 5 относно израза „и приравнените към публичните“; 
– чл. 186, ал. 6 относно израза „и тези частни държавни..., чието прину-

дително събиране се извършва по реда на публичните“; 

119 Обн., ДВ, бр. 29 от 7 април 2000 г. 



355ІІ.10. ПРАВО НА ЗАЩИТА

– § 3 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) в частта, с която 
се създават в Закона за събиране на държавните вземания (ЗСДВ), съответ-
но чл. 85, ал. 1, т. 2 и 3 относно израза „или определени със закон частни 
държавни вземания, чието принудително събиране се извършва по реда за 
публичните“ и чл. 87, ал. 3 и 4. 

2. Отхвърля искането в останалата му част. 
Мотиви:
а) Въпроси
Дали има изцяло или частично разпоредби от Данъчния процесуален 

кодекс, които противоречат на Конституцията?
б) Аргументи
По чл. 8 ДПК 
Съгласно чл. 87, ал. 1 от Конституцията „Право на законодателна ини-

циатива имат всеки народен представител и Министерският съвет“. Това 
конституционно право на всеки отделен народен представител е безусловно.

Уредбата на правото на законодателна инициатива в чл. 87, ал. 1 от Кон-
ституцията не съдържа допълнителни условия и такива не могат да бъдат 
въвеждани със закон. 

В конкретния случай изискването на чл. 8 ДПК всяко предложение за 
промени в данъчното законодателство да бъде съпроводено с „оценка на 
Министерството на финансите и становище на данъчната администрация“ 
поставя упражняването на правото на законодателна инициатива в зависи-
мост от волята на органи на изпълнителната власт.

Ето защо разпоредбата на чл. 8 ДПК е противоконституционна. 
По чл. 14, ал. 2 ДПК 
Разпоредбата допуска възможността винаги, когато законодателят смет-

не това за целесъобразно, прилагането на общия ред да се дерогира и част-
ните държавни и общински вземания да бъдат събирани по реда, по който се 
събират публичните държавни вземания. С искането се оспорва конституци-
онността на това допускане

Тълкуването на чл. 17, ал. 2 от Конституцията изключва възможността 
за създаване на трети, междинен вид собственост – частна собственост, ко-
ято се ползва от режима на публичната. Допускането на такава възможност, 
дори „за особено важни, с голям обществен интерес, съобразно държавната 
политика частни държавни вземания“ (според становището на министъра на 
финансите), е в противоречие с изричната разпоредба на чл. 17, ал. 2 от Кон-
ституцията. От тази конституционна норма произтича един важен принцип 
в законовата уредба на обсъжданата тук материя – принципът на предвари-
телна определеност на публичните вземания.

Съдът приема, че конституционният принцип на равнопоставеност на 
титулярите на правото на частна собственост изключва създаването на спе-
циален, различен от общия ред за събиране на частните държавни вземания. 
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Създаването на такъв ред нарушава чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19, ал. 2 от Консти-
туцията и следва да бъде обявено за противоконституционно. 

По чл. 45, ал. 5 ДПК 
Наличието на действителна възможност за упражняване на правото на 

защита е условие за ефективността на това право и може да бъде определено 
като конститутивен (и конституционен) елемент на последното – чл. 56 и 
чл. 120, ал. 2 от Конституцията. Когато лицето е възпрепятствано от „особе-
ни непредвидени обстоятелства“ (по терминологията на чл. 45, ал. 1 ДПК) 
да упражни своето право на обжалване, в действие влизат конституцион-
ните принципи на справедливостта и правовата държава, от които се из-
вежда правилото „срещу неспособния (юридически) да действа срокът не 
тече (contra non valentem agere non currit praescriptio)“. Правно-техническо 
въплъщение на това правило са институтите на спиране, продължаване и 
възстановяване на сроковете. 

С оглед на казаното изключването на възможността за възстановяване 
на сроковете за подаване на жалби по чл. 45, ал. 5 ДПК е конституционно 
недопустимо. 

По чл. 71 ДПК 
Конституционният съд многократно е имал повод да отбележи, че въз-

можността, предоставена на Народното събрание с чл. 120, ал. 2 от Консти-
туцията, е изключение и следва да се тълкува и прилага ограничително – ко-
гато са налице достатъчно сериозни и основателни причини, когато изрично 
конституционни ценности трябва да бъдат приоритетно защитени. 

В случая такава сериозна и основателна причина е грижата на държава-
та да осигури изпълнение на задължението по чл. 60, ал. 1 от Конституцията 
за заплащане от данъкоплатците на данъци и такси съобразно с техните до-
ходи и имущество. Това е от изключителна важност за държавния бюджет, а 
чрез него за цялата държавна администрация, за много социални, здравни, 
образователни и други нужди. 

Ако актът за възстановяване подлежи на съдебен контрол, данъчният 
субект ще може да спори дали да бъде отново и кога ревизиран – нещо, което 
противоречи на неатакуваната с искането уредба на започване на данъчна 
ревизия. Елиминира се и внезапността, изненадата на данъчния контрол, 
предвидени в неоспорения чл. 69 ДПК. Следва да се има предвид, че данъч-
ният ревизионен акт подлежи на съдебен контрол, с което правото на защита 
на засегнатите е обезпечено. 

По изложените съображения Конституционният съд приема, че искане-
то трябва да бъде отхвърлено в тази му част. 

По чл. 87, ал. 2, т. 3 ДПК 
Писмените обяснения на трети лица са само едно от допустимите от 

правото доказателствени средства за установяване на факти и обстоятелства 
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с определено правно значение. Случаите, при които са допустими писмени 
обяснения, са посочени изчерпателно в чл. 87, ал. 2 ДПК.

Правото на защита на данъчния субект не е накърнено, тъй като той 
може да оспори установените с писмени обяснения на трети лица факти и 
обстоятелства по реда на административното или съдебното обжалване на 
данъчния ревизионен акт. 

По чл. 106, ал. 1 и 2 ДПК 
Съдът отчита, че действията по претърсване и изземване засягат основ-

ни конституционни права.
Следва да се има предвид обаче, че Конституцията не изключва въз-

можността от провеждане на упоменатите в чл. 106, ал. 1 ДПК процесуални 
действия. Такива действия са допустими с оглед нормалното осъществяване 
от данъчните органи на възложената им от закона функция. 

Член 57 от Конституцията може да се разглежда единствено в контекста 
на евентуална злоупотреба с права, извършена от данъчните субекти, но не 
и от данъчните органи. 

Поради изложените съображения искането в тази част следва да бъде 
отхвърлено. 

По чл. 108, ал. 8 и чл. 109, ал. 7 ДПК 
Данъчните ревизионни актове по чл. 108 и чл. 109 ДПК са актове на дър-

жавни органи, извършени в кръга на тяхната компетентност и по предвиде-
ния в закона ред. По отношение на факти, които данъчният орган е бил длъ-
жен и е могъл да установи непосредствено при извършване на ревизията, с 
оспорените разпоредби се създава предположение juris tantum за истинност 
на направените констатации; това предположение е оборимо. 

Предположението (презумпцията) за истинност на фактическите кон-
статации е обективно необходимо. Очевидно при липсата на такова пред-
положение не е възможно едно данъчно производство да завърши с акт. Съ-
щевременно предположението за истинност на фактическите констатации 
в данъчния акт е свързано с предположението за законност, обективност и 
добросъвестност на данъчните органи при изпълнение на техните задълже-
ния. Този основен логически и конституционен принцип важи и за админи-
стративното производство, каквото е данъчното производство.

Съдът намира за необходимо да подчертае, че конституционосъобраз-
ността на оспорените разпоредби е обусловена именно от осигуряването на 
правото на защита. 

Искането в тази част следва да бъде оставено без уважение. 
По чл. 110, ал. 2, чл. 118, ал. 2, чл. 121, ал. 3 относно израза „или частич-

но“ и чл. 127, ал. 1, 2 и 3 ДПК 
Конституционният съд потвърждава принципната си позиция, че пра-

вото на обжалване „на всички административни актове“ (чл. 120, ал. 2 от 
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Конституцията) е основно конституционно право, неразривна част от пра-
вото на защита – чл. 56 от Конституцията. Ефективното му упражняване е 
елемент от нормалното функциониране на съвременната правова държава 
– чл. 4 от Конституцията.

Правото на обжалване продължава да съществува по отношение на неот-
менената част от обжалваната част на данъчния акт. Разпоредбата на чл. 121, 
ал. 3 ДПК следва да бъде тълкувана в този смисъл и искането в тази му част 
– отхвърлено. 

По чл. 136 ДПК
Разширяването на приложното поле на уредбата за обжалване на данъч-

ните ревизионни актове и върху други актове за установяване на публични 
вземания е обичайна законодателна техника за създаването на отделна уред-
ба за различните актове и не противоречи на Конституцията. 

По изложените съображения искането в тази част следва да се отхвърли. 
По чл. 156, ал. 3 ДПК 
Очевидно претенцията на длъжника да получи своето частно вземане от 

държавата, съпоставена с отказа му да плати публичното си задължение, тъй 
като е погасено по давност, е в противоречие с принципа на справедливост-
та. Този принцип, съчетан с принципа на обществения интерес, обосновава 
изключението по чл. 156, ал. 3 ДПК. 

Искането в тази част следва да бъде отхвърлено. 
По чл. 157, чл. 158, чл. 159 и чл. 160 ДПК 
Конституционно недопустимо е заличаването на различието между пуб-

лични и частни вземания със закон. Ето защо изразът „и приравнените към 
публичните“ в чл. 157, ал. 2 и 5 ДПК следва да бъде обявен за противокон-
ституционен. 

Искането е неоснователно в останалата част. Конституцията гаранти-
ра равнопоставеност на всички правни субекти (включително и държавата) 
„при упражняването на частната собственост“. Публичните вземания, пред-
мет на оспорените разпоредби, не са частна собственост и аргументът за 
равнопоставеност не се разпростира върху тях. Следва да се има предвид, 
че основната част от тези вземания (данъци и такси, установени със закон) 
намират своето основание в конституционно задължение – чл. 60, ал. 1 от 
Конституцията.

По чл. 163, ал. 3, 5 и 6 ДПК 
Правото на законодателя да установява определени условия за отмяна 

на обезпечителните мерки поначало не противоречи на Конституцията, до-
колкото съдържанието на понятието „надлежно обезпечение“ по вид и раз-
мер се определя от съда.

Той не е ограничен в доказателствените средства и може да допусне и 
„убедителни писмени доказателства“ в хипотезата на чл. 163, ал. 5 и 6 от ДПК.
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Поради изложените съображения искането в тази част следва да бъде 
отхвърлено. 

По чл. 172, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 ДПК 
Оспорената разпоредба изброява актовете, въз основа на които се пред-

приема принудително изпълнение за данъчни вземания.
Искането е неоснователно. Искането се опровергава от изричната уред-

ба в ДПК. Защита срещу принудително изпълнение е уредена в едноимен-
ната Глава двадесета – чл. 228, чл. 229 и чл. 230 ДПК. Длъжникът може да 
обжалва действията на органа по принудителното изпълнение, включително 
до обжалване пред  съд. 

По чл. 186, ал. 1, 3, 6 и 7 ДПК 
Конституционно недопустимо е при възобновяване на спряно производ-

ство за принудително събиране частните държавни вземания да се поставят 
в привилегировано положение спрямо вземанията на другите кредитори на 
длъжника. Ето защо по отношение на израза „и тези частни държавни..., чи-
ето принудително събиране се извършва по реда на публичните“ в чл. 186, 
ал. 6 искането следва да бъде уважено. 

По чл. 189, ал. 1 и 2 ДПК 
Предоставените правомощия на публичния изпълнител по оспорената 

разпоредба са съобразени с изискванията на Конституцията. Аргументите 
за това са изложени в решението по чл. 106 ДПК и не е необходимо да бъдат 
повтаряни тук. 

По чл. 228, ал. 4 ДПК 
От систематичното място на разпоредбата се вижда, че тя се отнася 

единствено до защитата срещу незаконосъобразни процесуални действия 
на органа по принудителното изпълнение. Правото на защита срещу акта 
в частта му относно размера е гарантирано от възможността това право да 
бъде упражнено при обжалване на акта по административен или съдебен 
ред. 

По изложените съображения искането в тази му част следва да бъде от-
хвърлено. 

По чл. 241, ал. 3, т. 2 и 3 ДПК 
Правомощията на органите за специализиран контрол по оспорените 

разпоредби не могат да се разглеждат извън общия принцип, установен в 
чл. 106 ДПК – спазване на реда, предвиден в НПК. 

Ето защо искането в тази му част следва да бъде отхвърлено. 
По § 3 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) в частта, 

с която се създават в Закона за събиране на държавните вземания (ЗСДВ) 
чл. 85, ал. 1, т. 2 и 3 относно израза „или определени със закон частни 
държавни вземания, чието принудително събиране се извършва по реда за 
публичните вземания“ и чл. 87, ал. 3 и 4 от същия закон 
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С оспорените разпоредби в чл. 85 ЗСДВ се предоставят на Агенцията 
за събиране на държавни вземания правомощия да установява и събира 
определени със закон частни държавни вземания, „чието принудително съ-
биране се извършва по реда за публичните вземания“, както и да предста-
влява държавата в производството по несъстоятелност за такива вземания. 
Съответно в чл. 87, ал. 3 и 4 от същия закон се предвижда принудителното 
събиране и обезпечаване на частни държавни вземания, посочени в ал. 1, а 
така също и обжалването на актовете и действията на длъжностните лица 
по събирането и обезпечаването на тези вземания да се извършват по реда 
на ДПК. 

Премахването със закон на различието между публична и частна соб-
ственост е конституционно недопустимо. Ето защо оспорените разпоредби 
следва да бъдат обявени за противоконституционни. 

По § 16, т. 3 ПЗР 
Подателите на искането поддържат, че с тази норма „се урежда привиле-

гирован режим за реализиране на публичните вземания в сравнение с част-
ните такива...“. 

Искането е неоснователно. Съображенията за отхвърлянето му са изло-
жени подробно в решението по чл. 157, чл. 158, чл. 159 и чл. 160 ДПК.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 4 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Цанко Хаджистойчев 
За чл. 14, ал. 2 ДПК 
Създаването на привилегирован ред за реализацията на частни държав-

ни и общински вземания такъв, какъвто съществува за публичните държавни 
и общински вземания, не означава противопоставяне на друга собственост. 
Трансформацията на частно държавно или общинско вземане в публично, 
извършена със закон, е конституционно допустима. 

Според чл. 18, ал. 6 и чл. 104 от Конституцията собствеността на дър-
жавата и общините, независимо дали е публична или частна, служи на об-
ществени интереси. Разпоредбата на чл. 14, ал. 2 ДПК, като предвижда въз-
можност за частни вземания на държавата и общините да се събират по реда 
на публичните вземания, удовлетворява принципа за обществен интерес, 
залегнал в посочените конституционни текстове. 

Ето защо и от тази гледна точка не може изключението по чл. 14, ал. 2 
ДПК да бъде прието за противоконституционно. 

Сходна е аргументацията и за чл. 157, ал. 2 и 5, чл. 186, ал. 6 от ДПК и 
за § 3 от преходните и заключителните разпоредби. 
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Особено мнение на съдията Стефанка Стоянова
По чл. 71 ДПК 
Актовете, с които се отлага, спира или възобновява една данъчна реви-

зия, нямат отношение към правилността на данъчния ревизионен акт. По 
никакъв начин не се „обезпечава“ правото на защита на засегнатите от нео-
снователното отлагане, спиране или възобновяване на ревизията.

Необходимо е необжалваемостта на актовете за спиране, отлагане и въз-
обновяване на данъчната ревизия да допринася за изпълнение на задълже-
нието по чл. 60, ал. 1 от Конституцията и оттук за изпълнение на държавния 
бюджет. Тази връзка се оспорва. 

Предвидената необжалваемост затваря достъпа до правосъдие за данъч-
ните субекти, които са засегнати от такива актове, и ги лишава от възмож-
ността да поискат и получат съдебна защита срещу неправилно спиране, 
отлагане и възобновяване на данъчна ревизия

По чл. 118, ал. 2 ДПК 
Абсолютно определената обезпечителна мярка накърнява конституци-

онното право на защита по чл. 56. 

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров
По чл. 71 ДПК 
По оспорената част от чл. 71, ал. 1 ДПК не се посочват сериозни кон-

ституционни основания, които да обосноват ограничаването на правото на 
защита по чл. 56 и прилагането на изключението по чл. 120, ал. 2 in fine от 
Конституцията. Ето защо искането следва да бъде уважено и да бъде обяве-
на противоконституционността на чл. 71 ДПК в частта му, с която е предви-
дено, че актовете за отлагане, спиране и възобновяване на данъчна ревизия 
не подлежат на обжалване. 

По чл. 118, ал. 2 
Правото на обжалване „на всички административни актове“ (чл. 120, 

ал. 2 от Конституцията) е основно конституционно право, неразривна част 
от правото на защита – чл. 56 от Конституцията. 

Създаването на законови условия, които затрудняват упражняването на 
правото на обжалване в степен до неговото осуетяване, обезсмисля консти-
туционно признатото право на обжалване и следва да бъде обявено за про-
тивоконституционно. 

Спирането на изпълнението на обжалваните данъчни ревизионни акто-
ве е елемент от правото на защита.

Справедливо равновесие между целите на правото на защита на данъч-
ните субекти и защитата на държавния интерес в този случай може да бъде 
постигнато, ако се обяви за противоконституционен чл. 118, ал. 2 ДПК в 
частта „в размер на главницата и лихвите“ и искането бъде отхвърлено в 
останалата му част. 
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Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев
Особеното мнение засяга отхвърленото искане за установяване на про-

тивоконституционност на разпоредбите на чл. 71 и чл. 118, ал. 2 от Данъч-
ния процесуален кодекс.

При започнала, но незавършила данъчна ревизия, става дума за със-
тояние, предизвикано от органите на данъчната администрация, което по-
ставя съответния данъчен субект в положение на несигурност. Това поло-
жение не може да се прекъсва и възобновява по безконтролната преценка 
на органите на данъчната администрация, защото, ако това се допусне, се 
създават предпоставки за произвол. Срещу него данъчните субекти трябва 
да имат право на защита. Общото им конституционно право на защита (чл. 
56 от Конституцията) може да се реализира чрез обжалването на съдебни-
те актове. 

По отношение на чл. 118, ал. 2 ДПК особеното мнение се отнася до 
частта от разпоредбата, изразена с думите „в размер на главницата и лих-
вите“. Този израз отразява „мярата“, която се явява надхвърлена при опре-
деляне на условията за спиране на данъчния ревизионен акт по искане на 
данъчния субект. 

Предвиждането и на условие, което в отделни случаи може да се окаже 
непосилно за данъчния субект (предвид евентуалния размер на главница-
та и лихвата на данъчното задължение), е равнозначно на въвеждането на 
едно абсолютно условие. Като такова то се явява всъщност пречка за реално 
(ефективно) упражняване на правото на защита. 

II.11. Задължение за плащане на данъци

Чл. 60. (1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, устано-
вени със закон, съобразно техните доходи и имущество.

(2) Данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само 
със закон. 

 

РЕШЕНИЕ № 8 от 17 юни 1997г. по к.д. № 3/1997 г.120

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: обявяване на противоконституционността на чл. 61, ал. 1, т. 5, 

както и § 5 и § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
физическото възпитание и спорта. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

120 Обн., ДВ, бр. 53 от 4 юли 1997 г.
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Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционна нормата на чл. 61, ал. 1, т. 5 от За-

кона за физическото възпитание и спорта (ДВ, бр. 58 от 1996 г.). Отхвърля 
искането на главния прокурор на Република България за обявяване проти-
воконституционността на § 5 и § 6 от преходните и заключителните разпо-
редби на Закона за физическото възпитание и спорта (ДВ, бр. 58 от 1996 г.). 

Мотиви:
а) Въпроси 
Дали за определен вид стопански субекти се създават допълнителни 

финансови задължения в противоречие с чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 2 от 
Конституцията; дали чистият приход от залаганията и игрите се експро-
приира; дали превеждането на чистите приходи от хазартна дейност в 
републиканския бюджет представлява принудително отчуждаване на соб-
ственост, което противоречи на чл. 17, ал. 5 и чл. 60 от Конституцията; 
дали прелицензирането противоречи на чл. 19, ал. 2 от Конституцията, тъй 
като не се отнася до държавните организации, извършващи дейността по 
§ 5 от същия закон?

б) Аргументи
По разпоредбата на чл. 61, ал. 1, т. 5 ЗФВС 
Конституцията не предвижда възможност държавата едностранно, 

дори и със закон, да задължава физическите и юридическите лица да запла-
щат вноски върху постъпленията от развивана от тях правомерна дейност в 
различни фондове на различни ведомства и органи на управлението. Такава 
възможност е предвидена единствено за данъците, които чрез закон се оп-
ределят от парламента и следва да се заплащат, съгласно разпоредбите на 
чл. 60 от Конституцията. Данъкът е задължително плащане, определено ед-
ностранно от държавата съобразно доходите и имуществата на облагаемите 
лица. То изхожда от публичноправното съществуване на държавата и е за-
дължително фиксирано публичноправно плащане. В същото време данъчни 
облекчения и утежнения могат да се установяват едновременно само чрез 
закон, който обаче следва да защити основните права и свободи. Конститу-
цията поставя изричното условие законът да създава данъчни задължения за 
всички граждани и юридически лица само и единствено в полза на държав-
ния и общинските бюджети. Не може дори чрез закон да се създават тежести 
в полза на фондове. С чл. 61, ал. 1, т. 5 ЗФВС се предвижда във фонд да се 
правят отчисления в размер на три на сто върху постъпленията от хазартни 
игри, което противоречи на Конституцията. 

Едностранното налагане на утежнения от страна на държавата, които 
нямат характера на данък, щом приходите не са предназначени за държав-
ния и общинските бюджети, противоречи на разпоредбите на чл. 60 от Кон-
ституцията, поради което разпоредбата на чл. 61, ал. 1, т. 5 ЗФВС трябва да 
бъде обявена за противоконституционна. 
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По §5 и § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗФВС
Тези разпоредби разпростират действието си върху всички правни 

субек ти, които организират хазартни игри. Дори и разпоредбата на § 5 да 
сочи прилагането на една подлежаща на промяна система от правила, този 
проблем, който е извън компетентностите на Конституционния съд, по съ-
щество не води до притивоконституционност. Що се отнася да разпоредбата 
на § 6 от цитирания закон, същият разпростира действието си върху всички 
субекти, които организират хазартни игри, и гарантира прогласените с Кон-
ституцията еднакви правни условия. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 1 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Цанко Хаджистойчев 
Особеното мнение се отнася за решението в частта му, с която се уважа-

ва искането и се обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 61, 
ал. 1, т. 5 от Закона за физическото възпитание и спорта. 

Обявената за противоконституционна разпоредба на чл. 61, ал. 1, т. 5 оп-
ределя един от източниците на този фонд – вноски върху постъпленията от 
хазартните игри. Спорът обаче не е за източниците, а се заключава в прин-
ципния въпрос: допустимо ли е от гледище на конституционния контрол 
създаването на държавни фондове. 

Изразеният в решението на Съда отрицателен отговор е неоснователен. 
Конституционна забрана за създаване на фондове няма. Най-малко такава 
забрана може да бъде изведена от разпоредбата на чл. 60 от Конституцията. 
Конституционният законодател, като свързва спорта и туризма със здравето 
на гражданите, предвижда изрично финансиране на здравеопазването как-
то от държавния бюджет, така и от други източници, определени със закон 
– чл. 52, ал. 2 и 3 от Конституцията. Оттук следва, че спортът и туризмът 
могат да разходват парични средства от различни източници, включително 
извънбюджетни приходи, сиреч и средства на държавни фондове, набрани 
по установен от закона ред. 
 
РЕШЕНИЕ № 9 от 31 юли 1997 г. по к.д. № 2/1997 г.121

делото е образувано по искане на: 59 народни представители.
Иска се: обявяване на противоконституционността на чл. 19 (доколкото 

се отнася до „взаимозастрахователните кооперации“) и чл. 59, ал. 1 и 2 от 
Закона за данък върху печалбата (ЗДП).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

121 Обн., ДВ, бр. 65 от 12 август 1997 г.
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Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на народните представители от ХХХVІІ Народно 

събрание за обявяване противоконституционни разпоредбите на чл. 19 (в 
частта му относно т.нар. взаимозастрахователни кооперации) и чл. 59, ал. 1 
и 2 от Закона за данък върху печалбата. 

Мотиви:
а) Въпроси
Дали визираните в чл. 19 от ЗДП „взаимозастрахователни кооперации“ 

са непознати в легислативната уредба на Република България като правно 
понятие; дали предвидената в чл. 59, ал.1 и 2 от ЗДП данъчна привилегия 
– преотстъпване на данък, и за взаимозастрахователните кооперации проти-
воречи на чл. 60 от Конституцията?

б) Аргументи
По разпоредбата на чл. 19 от ЗДП 
Оспорването на чл. 19 ЗДП се основава на твърдението, че визираните 

в този текст на закона „взаимозастрахователни кооперации“ са непознати в 
законодателната уредба на Република България като правно понятие. 

Организационната форма „взаимозастрахователна кооперация“ е под-
робно уредена в чл. 11–17 от Закона за застраховането (ЗЗ). Двата закона 
(ЗЗ и ЗДП) са обсъждани и гласувани почти едновременно от Народното 
събрание; и двата закона са обнародвани в непосредствена поредност. Зако-
нът за застраховането е внесен в Народното събрание значително по-рано, 
преди ЗДП. Искането, с което е сезиран Конституционният съд, не е дати-
рано. Трудно е да се разбере смисълът на оспорването за неконституцио-
носъобразност на текст от ЗДП – поради липса на легислативно понятие в 
българското законодателство по това време. 

По разпоредбата на чл. 59, ал. 1 и 2 от ЗДП 
Претендираната от народните представители противоконституционност 

на чл. 59, ал. 1 и 2 ЗДП не е налице. В раздел VI законът предвижда данъчна 
привилегия и за взаимозастрохователните кооперации, и за образуваните от 
тях предприятия до влизане в сила на закона; данъчната привилегия – пре-
отстъпване на данък, е дадена при условията, определени в закона, в самия 
чл. 59. Това е изключително право на Народното събрание съгласно чл. 60, 
ал. 2 от Конституцията. За всички други взаимозастрахователни кооперации 
това данъчно облекчение не важи. 

Освен това в основното съдържание на предявеното искане оспорването 
на конституционосъобразността на чл. 59, ал. 1 и 2 ЗДП почти изцяло и на-
всякъде се свързва с основанието да се атакува чл. 19 от същия закон – т.е. с 
твърдението, че българското законодателство не познава такава институция 
(„взаимозастрахователна кооперация“). По изложените по-горе съображе-
ния чл. 19 ЗДП не противоречи на Конституцията. Доколкото разпоредбата 
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на чл. 59, ал. 1 и 2 ЗДП се свързва с чл. 19 с.з., това е още едно основание 
искането за обявяване на противоконституционността на чл. 59 ЗДП да бъде 
отхвърлено. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 31 от 24 ноември 1998 г. по к.д. № 24/1998 г.122 
делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване противоконституционност на чл. 50, т. 2 от Закона 

за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (ЗЗРСИИ) 
(обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 110 от 1996 г. и бр. 123 от 1997 г.). 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 50, т. 2 от Зако-

на за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (обн., 
ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 110 от 1996 г. и бр. 123 от 1997 г.).

Мотиви: 
а) Въпроси
Възможно ли е съществуването на законово задължение физическите и 

юридическите лица да заплащат вноски върху постъпленията от развивана 
от тях правомерна дейност в различни фондове на различни ведомства и 
органи на управлението?

б) Аргументи
Всички видове търговци, независимо дали са квалифицирани по пред-

мет на дейност (застрахователи, банкери, борсови или инвестиционни по-
средници) или по вид на търговското сдружаване (ООД, АД), имат гаранти-
рани от Конституцията еднакви правни условия за извършване на стопанска 
дейност. Не може да се приеме, че натоварвайки с вноски към Фонд „Реха-
билитация и социална интеграция“ само търговските субекти, занимаващи 
се със застрахователна дейност, законодателят не нарушава конституцион-
ния принцип за равенство в условията, при които те ще извършват стопан-
ската си дейност, а с това и чл. 19, ал. 2 от Конституцията. 

Държавата е длъжна да финансира гражданите с увредено здраве – чл. 
52, ал. 2 от Конституцията. Но когато се излиза от рамките на доброволност-
та, с която обществото ще помага в изпълнение на конституционно опреде-
лена функция на държавата и се определят имуществени задължения и за 
обществото, законодателят не може да предпочита едни за сметка на други 
членове от него. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 5 с 
особено мнение.

122 Обн., ДВ, бр. 140 от 27 ноември 1998 г. 
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Особено мнение на съдията Неделчо беронов 
Съдията подчертава необходимостта от съпоставка и с други консти-

туционни разпоредби, за да се издаде решение, важащо именно и само за 
фонд „Рехабилитация и социална интеграция“. КС трябва да се съобрази с 
чл. 51, ал. 3 от Конституцията, според който лицата с физически увреждания 
(т.е. инвалиди) се намират под особена закрила не само на държавата, но и 
на обществото. За да се изпълни тази конституционна повеля, със закон се 
предвижда рехабилитацията и социалната интеграция на инвалидите, като 
един от източниците за събиране на необходимите средства е атакуваният с 
искането на главния прокурор закон. Следователно посоченият фонд е зако-
нова форма за участие на обществото в процеса на профилактиката, меди-
цинската рехабилитация и социалната интеграция на инвалидите. 

Конституцията не съдържа разпоредба, забраняваща плащане на вноски 
във фондове (извън данъците и таксите, за които е чл. 60), предназначени за 
изпълнение на конституционни предписания за особена закрила на лица с 
физически увреждания. 

При евентуално отхвърляне на искането на главния прокурор Конститу-
ционният съд няма да изостави практиката си, изразена в Решение № 8 от 17 
юни 1997 г. по к.д. № 3/1997 г., а ще я доразвие и детайлизира за специфичен 
случай, свързан с конституционни разпоредби, отнасящи се до здравеопаз-
ването, до особената закрила на група граждани, обременени от съдбата с 
физически увреждания.

Особено мнение на съдиите Станислав димитров и Иван григоров 
Съдиите смятат, че искането е неоснователно. Според тях разпоредбата 

на чл. 60 от Конституцията е неотносима към случая. Тя прогласява задъл-
жението на гражданите да плащат данъци и такси, които трябва да бъдат 
установени със закон съобразно техните доходи и имущество. Законът за 
защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (респ. чл. 50, 
т. 2) урежда съвсем други обществени отношения, които нямат нищо общо 
със задължението за плащане на данъци и такси. В Конституцията няма за-
брана юридическите лица да бъдат задължавани със закон в някои случаи 
и в разумен размер да правят вноски в национални фондове. При това в 
конкретния случай установеното със закон задължение е и основано на раз-
поредби на Конституцията.

Не може да се приеме изложеното в мотивите на решението разбиране, че 
за всички стопански субекти, независимо от предмета на упражняваната от 
тях дейност, законът трябва да осигури абсолютно еднакви правни условия. 
Това разбиране е абсурдно. Осигурените от закона правни условия за сто-
панска дейност трябва да бъдат еднакви по отношение на всички стопански 
субекти в съответния отрасъл. Всеки вид стопанска дейност има своя специ-
фика. В случая законът задължава всички стопански субекти, упражняващи 
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застрахователна дейност, да правят отчисления от вноските по застраховка 
„Гражданска отговорност“. Законът ги поставя при равни (еднакви) правни 
условия, следователно няма нарушение на чл. 19, ал. 2 от Конституцията.

Особено мнение на съдията Живко Сталев
Според съдията искането на главния прокурор да бъде обявен за проти-

воконституционен чл. 50, т. 2 от Закона за защита, рехабилитация и соци-
ална интеграция на инвалидите е неоснователно по следните съображения: 

Според чл. 51, ал. 3 „лицата с физически и психически увреждания са 
намират под особената закрила на държавата и обществото“. С атакувания 
закон държавата изпълнява именно това свое задължение, следващо от и ос-
новано на хуманизъм и социална справедливост, прогласени от Преамбюла 
на Конституцията. 

Решаващо съображение за неоснователността на искането е разпоред-
бата на чл. 52, ал. 2 на Конституцията, който изрично предвижда възмож-
ността здравеопазването да се финансира не само от държавния бюджет, не 
само от осигурителните вноски, но и от „други източници“, определени със 
закон. Понеже тези „други източници“ не са бюджетни, не може да има съм-
нение, че в тях се включват и всякакви извънбюджетни източници, а тъкмо 
това е основната характеристика на фондовете. 

Атакуваният фонд не противоречи на чл. 19, ал. 2 на Конституцията, 
тъй като застрахователите при събиране на сумите, дължими от собствени-
ците на моторни превозни средства за задължително застраховане, събират 
от тях и сумата, представляваща отчисляване за фонда, така че застрахо-
вателите не я понасят. Тя се понася от собствениците на моторни превоз-
ни средства. Единствената грижа за застрахователите е да я преведат на 
фонда. Очевидно е, че това задължение не ги поставя в сравнение с други 
предприятия, участници в пазарното стопанство, при различни и неизгодни 
за тях правни условия на стопанска дейност по смисъла на чл. 19, ал. 2 на 
Конституцията.

Особено мнение на съдията Цанко Хаджистойчев 
Според съдията фонд „Рехабилитация и социална интеграция“, като из-

точник на средства, е извън приложното поле на чл. 60 от Конституцията, 
тъй като не се отнася нито за данъци и такси, нито за данъчни облекчения 
или утежнения. Той лежи на плоскостта на задължителното застраховане, 
тъй като по същество представлява отчисление от сумите (премиите), които 
собствениците на моторни превозни средства са длъжни да плащат по за-
дължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Както няма конститу-
ционна забрана държавата да въвежда задължително застраховане и да пре-
доставя на определени юридически лица (застрахователи) да го извършват 
и да получават задължителните за собствениците (физически и юридически 
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лица) застрахователни суми, така също няма никаква конституционна преч-
ка тя да може да определи част от тези суми да отиват за осъществяване на 
определени задачи от национален характер. 

Според съдията разпоредбата на чл. 50, т. 2 ЗЗРСИИ не е противокон-
ституционна поради някои специфични за нея обстоятелства: тя е израз на 
конституционния императив за участието на обществото. В много случаи 
инвалидността се причинява от произшествия с моторни превозни сред-
ства, поради което е обществено оправдано част от задължителните застра-
хователни вноски на собствениците на превозни средства да отиват за нея; 
конституцията изрично предвижда възможността здравеопазването да се 
финансира и от „други източници“, определени със закон. Към тези източ-
ници несъмнено спада извънбюджетното финансиране, което е характерно 
за фондове с национален характер. С други думи, чл. 52, ал. 2 от Конститу-
цията допуска да бъдат създавани фондове на извънбюджетна сметка, какъв-
то е фонд „Рехабилитация и социална интеграция“.

РЕШЕНИЕ № 6 от 1 октомври 2002 г. по к.д. № 9/2002 г.123

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: обявяване на противоконституционността на разпоредбата на 

чл. 57а, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС). 
Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 

от Конституцията.
Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционна нормата на чл. 57а, т. 2 от Закона за 

физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; изм. и доп., 
бр. 53 от 1997 г. – Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., 
бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г. и бр. 75 от 2002 г.). 

Мотиви:
а) Въпроси
Дали разпоредбата на чл. 57а, т. 2 от ЗФВС противоречи на чл. 4, ал. 1 

и чл. 60 от Конституцията, тъй като тя предвижда възможност държавата да 
задължава физическите и юридическите лица да заплащат на различни ве-
домства и органи за управление отчисления от приходите от упражняваната 
от тях правомерна дейност?

б) Аргументи
С чл. 57а ЗФВС законодателят е посочил източниците, чрез които по-

стъпват средства по бюджета на Министерството на младежта и спорта 
(ММС). С атакуваната т. 2 от тази разпоредба е вменено в задължение на 
спортните организации да участват в набирането на постъпления по бюдже-

123 Обн., ДВ, бр. 95 от 8 октомври 2002 г.
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та на ММС чрез отчисления в размер три на сто от свои приходи. Тази норма 
по същество установява допълнителни финансови утежнения, извън уста-
новените с чл. 60, ал. 1 от Конституцията данъчни задължения.

Оспорената разпоредба няма конституционна опора. Липсва конститу-
ционна норма, от която да се извлече наличието на дадено правомощие на 
който и да е държавен орган да възлага на физически и юридически лица 
други финансови тежести, включително и за финансиране дейността за деца 
и юноши по съответния спорт, освен заплащането на данъци и такси. Кон-
ституционната разпоредба създава единствено задължение за плащане на 
данъци и такси, но не и задължения за правене на отчисления от суми, реа-
лизирани при извършването на разрешена от закона дейност. 

Съдът счита, че заложеният в чл. 4, ал. 1 от Конституцията принцип на 
правовата държава изключва правото на законодателя да установява кон-
кретни финансови тежести под формата на скрити данъчни задължения, ка-
къвто е случаят с атакуваната разпоредба. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 8 от 8 октомври 2002 г. по к.д. № 7/2002 г.124

делото е образувано по искане на: президента на Република България.
Иска се: обявяване на противоконституционността на чл. 33, ал. 5 от 

Закона за облагане на доходите на физическите лица (ЗОДФЛ).
Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 

от Конституцията.
Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането за установяване на противоконституционност на 

чл. 33, ал. 5 от Закона за облагане на доходите на физическите лица – нов 
(ДВ, бр. 110 от 2001 г.). 

Мотиви:
а) Въпроси
Дали „брутна площ на съответния обект“ е елемент на имуществения 

данък и допустимо ли е да се използва за определяне размера на един подо-
ходен данък, какъвто е патентният данък? 

б) Аргументи
Данъците се установяват и техният размер се определя от Народното 

събрание съгласно чл. 84, т. 3 от Конституцията на Република България. 
При това данъчните задължения могат да се определят само със закон, както 
сочи чл. 60, ал. 1 от основния закон. Конституцията определя две категории 
данъци – съобразно с това дали са на базата на имуществото на данъчноза-
дължените субекти, или на основание на техните доходи (чл. 60, ал. 1). 

124 Обн., ДВ, бр. 97 от 15 октомври 2002 г.
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С атакуваната разпоредба на чл. 33, т. 5 ЗОДФЛ се определя допъл-
нителен размер на дължимия патентен данък, като към основния размер се 
прибавят по 5 лв. за кв.м брутна площ за съответния обект. 

Понятието „брутна площ за съответния обект“, използвано от законода-
теля като определяне на данъчна основа за допълнителния размер на годиш-
ния (патентния) данък, наистина не е дефинирано в допълнителната разпо-
редба на закона, както това е сторено с понятието „нетна търговска площ“ 
в § 1, т. 18 от допълнителните разпоредби на ЗОДФЛ. Съдът намира обаче, 
че с това не се нарушава конституционното изискване на чл. 60, ал. 1 и 2 и 
чл. 84, т. 3 данъците да се определят от Народното събрание, и то със закон, 
включително всичките им елементи. 

Използваното понятие („брутна площ на съответния обект“) за опреде-
ляне на допълнителния размер на патентния данък не е елемент на иму-
ществен данък. Брутната площ, върху която се осъществяват дейностите по 
чл. 31 и чл. 32 ЗОДФЛ, се използва, както бе посочено, като мерило за обема 
на съответната дейност, а не за индикация на стойността на притежавано от 
данъчнозадълженото лице имущество. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 3 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Живан белчев
Според него разпоредбата на чл. 33, ал. 5 от Закона за облагане доходите 

на физическите лица (ЗОДФЛ) противоречи на чл. 60, ал. 1 от Конституци-
ята, тъй като данъците се определят само според доходите и имуществата 
на лицата, а не и с въвеждането на „кв.м брутна площ на съответния обект“ 
като измерител на дохода.

Разпоредбата на чл. 33, ал. 5 ЗОДФЛ не съответства и на конституцион-
ния принцип за еднакви правни условия за стопанска дейност на физически-
те и юридическите лица, залегнал в чл. 19, ал. 2 от Конституцията. Според 
него разглежданата разпоредба създава неравноправие между данъчните 
субекти. 

Особено мнение на съдията Неделчо беронов
Критерият „кв.м брутна площ“ е присъщ за имуществените, а не за по-

доходните данъци. Макар в оспорената разпоредба да се използва като нату-
рален показател за предполагаем доход, критерият „кв.м брутна площ“ пря-
ко участва при определяне на окончателния размер на подоходния патентен 
данък. Отделното посочване в чл. 60, ал. 1 от Конституцията на „доходи и 
имущество“ трябва да се схваща за изискване на разграниченост между по-
доходните и имуществените данъци, за недопускане на елементи, присъщи 
на едната категория данъци, в другата категория данъци. Оспореният чл. 35, 
ал. 5 ЗОДФЛ не е съобразен с чл. 60, ал. 1 от Конституцията. 
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Особено мнение на съдията Васил гоцев 
Атакуваните пред Конституционния съд разпоредби не определят поня-

тието „брутна площ на съответния обект“. Извличането му по аргумент от 
противното на понятието „нетна търговска площ“, употребено в § 1, т. 18 от 
допълнителните разпоредби на ЗОДФЛ, не може да изиграе ролята на точно и 
еднакво посочен показател за всички лица, подлежащи на облагане с патентен 
данък. В закона няма никакви указания кой и по какви белези ще определя 
„брутната площ на съответния обект“. Възможно е различни данъчни служби 
да вложат различен смисъл в понятието „брутна площ на обекта“. Така може 
да се яви неравенство между едни и същи данъкоплатци, извършващи една и 
съща дейност. А това противоречи на чл. 19, ал. 2 от Конституцията. 

РЕШЕНИЕ № 10 от 26 юни 2003 г. по к.д. № 12/2003 г.125 
делото е образувано по искане на: петчленен състав на Върховния 

административен съд.
Иска се: да се установи противоконституционността на разпоредбите 

на чл. 1, ал. 1 от Закона за държавните такси (ЗДТ) (обн., ДВ, бр. 104 от 
1951 г.; изм., бр. 55 от 1991 г. и бр. 100 от 1996 г.) в частта му, с която на 
Министерския съвет е делегирано правомощие да одобрява тарифи, с които 
да определя размера на държавните такси, и на чл. 8, ал. 2 от Закона за ка-
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) (ДВ, бр. 34 от 2000 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на петчленния състав на Върховния администрати-

вен съд за установяване противоконституционността на чл. 1, ал. 1 от Закона 
за държавните такси (обн., ДВ, бр. 104 от 1951 г.; изм., бр. 55 от 1991 г. и 
бр. 100 от 1996 г.) и на чл. 8, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър 
(ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 1 януари 2001 г.). 

Мотиви:
а) Въпроси 
Противоконституционно ли е делегирането на правомощия, даващи 

правото на Министерския съвет да одобрява тарифи, които определят раз-
мера на държавните такси, събирани от органите на съдебната власт, от дру-
гите държавни органи и бюджетни организации?

б) Аргументи
Относно противоконституционността на чл. 1, ал. 1 от Закона за дър-

жавните такси (ЗДТ)
Определянето на размера на данъците може да стане единствено от за-

конодателния орган. Съгласно чл. 84, т. 3 от Конституцията Народното съ-
125 Обн., ДВ, бр. 60 от 4 юли 2003 г.
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брание не само установява данъците, но и определя техния размер. То не 
може да делегира това свое право на изпълнителната власт. 

Веднага следва да се отбележи разликата между понятията „установява“ 
и „определя“. „Установяване“ означава въвеждане, посочване на нещо, дока-
то „определяне“ е точното и ясно даване на всички присъщи негови белези. 
Като се изхожда от това, следва да се посочи, че установяването на данъците 
и таксите със закон означава, че само със закон, а не с подзаконов нормати-
вен акт може да се въведе един данък или такса и задължение на гражданите 
да ги плащат. Определянето обаче на размера на данъка е различно от него-
вото установяване. Конституцията е предвидила само размерът на данъците 
да се определи със закон. При това конституционната разпоредба се отнася 
до всички елементи относно размера на данъка – данъчен обект, данъчна 
основа, данъчна единица, данъчна ставка и пр. (Решение № 3 от 1996 г. по 
к.д. № 2/1996 г.; Решение № 9 от 1996 г. по к.д. № 9/1996 г.). 

Решаването на въпроса, дали чл. 1, ал. 1 ЗДТ е противоконституционен, 
е свързано със съпоставяне изключителното правомощие на Народното съ-
брание да определя размера на данъците с чл. 60, ал. 1 от Конституцията, в 
който е казано, че данъците и таксите се установяват със закон. Различието 
между чл. 84, т. 3 от Конституцията и чл. 60, ал. 1 от нея не е случайно. 
Поначало таксата се заплаща срещу извършена услуга. Задължението да се 
плати се поражда по волята на гражданина, който желае да се ползва от да-
дена услуга. От чл. 13, ал. 4 на Данъчния процесуален кодекс (ДПК) може да 
се направи изводът, че таксите, които се заплащат срещу услуга, са частни 
държавни или общински вземания. 

Различното третиране от конституционния законодател на данъците и 
таксите се вижда и от чл. 60, ал. 2 от Конституцията. В разпоредбата е посо-
чено, че данъчните облекчения и утежнения могат да се установяват само със 
закон. За таксите това не е казано. В повечето случаи облекченията и утеж-
ненията засягат размера на данъка, който само Народното събрание може да 
определи. Така както съгласно чл. 84, т. 3 от Конституцията Народното съ-
брание не определя размера и на таксите, чл. 60, ал. 2 от Конституцията не 
е предвидил, че то може да въвежда и облекчения или утежнения върху тях.

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Конституцията те само се установяват със за-
кон. Това означава, че законът е който въвежда таксата. Той посочва за как-
во, за какви действия и услуги и кому следва да се плаща. Не може законо-
дателят да делегира това свое право на Министерския съвет. Няма пречка 
обаче Народното събрание, като е определило (въвело) една такса, която не 
е публично държавно или общинско вземане, да предостави на изпълнител-
ната власт определянето на нейния размер. 

Така е подходено и с разпоредбата на чл. 1, ал. 1 ЗДТ. В него е посочено, 
че такси се заплащат на органите на съдебната власт и на други държавни ор-
гани и бюджетни организации. Многочислеността на тези институции прави 
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невъзможно те да се изброят в един закон. Законът за държавните такси обаче 
е определил, че такива такси следва да се заплащат, с което е изпълнена кон-
ституционната повеля на чл. 60, ал. 1 от Конституцията. На Министерския 
съвет е предоставено правото не да въвежда такси, което е сторено със Зако-
на за държавните такси, а само да одобри тарифите на техния размер. 

Относно противоконституционността на чл. 8, ал. 2 от Закона за ка-
дастъра и имотния регистър (ЗКИР)

От чл. 60, ал. 1 от Конституцията във връзка с чл. 84, т. 3 от нея следва, 
че таксите се въвеждат задължително със закон, но няма пречка той да деле-
гира правото техният размер да се определя от изпълнителната власт. 

Поради това и разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Закона за кадастъра и имот-
ния регистър също така не е противоконституционна. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии. 

РЕШЕНИЕ № 13 от 15 юли 2003 г. по к.д. № 11/2003 г.126

делото е образувано по искане на: 49 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционност и несъответствие с 

общопризнати норми на международното право и международни договори, 
по които България е страна, на § 1 в частта му относно чл. 8, ал. 1, т. 1, § 23, 
§ 24, т. 2 и § 27 от Закона за изменение и допълнение на Закона за местните 
данъци и такси (ЗИДЗМДТ) (ДВ, бр. 119 от 2002 г.). 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и 4 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 49 народни представители от ХХХIХ Народно 

събрание за установяване на противоконституционност и несъответствие с 
общопризнати норми на международното право и международни договори, 
по които България е страна, на § 1 в частта му относно чл. 8, ал. 1, т. 1, § 23, 
§ 24, т. 2 и § 27 от Закона за изменение и допълнение на Закона за местните 
данъци и такси (ЗИДЗМДТ) (ДВ, бр. 119 от 2002 г.). 

Мотиви:
Аргументи
По искането за установяване на противоконституционност 
По § 1 ЗИДЗМДТ относно чл. 8, ал. 1, т. 1 ЗМДТ 
Конституционният съд приема, че искането е неоснователно. Не съ-

ществуват конституционни забрани, които да ограничават законодателя в 
избора на механизмите за осъществяване на социалната функция на дър-
жавата. Изискването на чл. 60, ал. 1 от Конституцията за съобразяване на 
определяните данъци и такси с доходите и имуществото на гражданите 

126 Обн., ДВ, бр. 66 от 25 юли.2003 г.
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следва да се тълкува и прилага с оглед на спецификата на различните инсти-
тути. От тази гледна точка основна функция на местните такси безусловно 
е заплащане на разходите (материално-технически и административни) по 
предоставянето на услугата. По силата на икономическата, финансовата и 
правната логика ръководен принцип тук може да бъде единствено принци-
път на пълното възстановяване на разходите. В противен случай рано или 
късно икономическият, финансовият ресурс за извършване на услугите се 
изчерпва и общините не могат да осъществяват своята дейност. 

Конституционният съд подчертава, че така посоченият принцип не 
изключва социалната функция на държавата. Последната обаче влиза в 
действие само за тези случаи и категории граждани, при които е налице 
невъзможност или значително затруднение да възстановят пълните разходи 
за получената услуга. Социалната функция на държавата се осъществява 
чрез преразпределение на тежестта за направените разходи. Конституци-
ята не ограничава законодателя в избора на икономическите и правните 
механизми с оглед на оптималното реализиране на социалната функция на 
държавата, съчетана с удовлетворяването на други конституционни изис-
квания, например развиване на местното самоуправление и финансовата 
децентрализация. 

По § 23 и § 24, т. 2 ЗИДЗМДТ
Конституционният съд приема, че искането е неоснователно. Проглася-

ването в Преамбюла на Конституцията на решимостта да се създаде „соци-
ална държава“, както и установяването на общото конституционно задъл-
жение в чл. 14 от Конституцията за държавата и обществото да закрилят 
семейството, майчинството и децата включват правото и задължението на 
общините да участват в разпределянето на общата тежест за подпомагане на 
нуждаещите се лица. Държавата не е изключителен адресат и на принципа, 
установен в чл. 47, ал. 4 от Конституцията. При спазване на принципа на 
местното самоуправление Конституцията предвижда сътрудничество меж-
ду държавата и общините, включително в осъществяване на общото им кон-
ституционно задължение за подпомагане на нуждаещите се лица – чл. 141, 
ал. 3 от Конституцията. Задължението на общините може да се изпълнява по 
различен начин, включително чрез финансиране от общинските бюджети. 

Наред с това следва да се има предвид, че Конституцията не определя 
конкретно нито условията, при които възниква необходимост от социално 
подпомагане, нито кръга от нуждаещи се лица или вида, размера и начините 
на подпомагане. Поради многообразието от житейски факти и ситуации и 
динамиката на икономическите възможности на гражданите и обществото 
такава уредба е възможна единствено по законов и подзаконов ред. Както 
личи от отделни конституционни разпоредби (чл. 51, ал. 2 и чл. 52, ал. 2 от 
Конституцията), уредбата на конкретните условия и форми на подпомагане 
е делегирана на законодателя.
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По § 27 ЗИДЗМДТ
Съдът приема, че общите съображения, изложени по това дело относно 

§ 23 и § 24, т. 2, са валидни и тук. Законодателят е свободен да променя уред-
бата в разглежданата материя по целесъобразност, включително като отменя 
вече приети законови норми.

По искането за установяване на несъответствие на § 1 в частта му 
относно чл. 8, ал. 1, т. 1, § 23, § 24, т. 2 и § 27 ЗИДЗМДТ с общопризнати-
те норми на международното право и с международни договори, по които 
Република България е страна 

Въз основа на изложените аргументи за липсата на противоконститу-
ционност на оспорената уредба Съдът намира, че те са приложими и към 
въпроса за несъответствието ѝ  с общопризнати норми на международното 
право и международни договори, по които България е страна. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии. 

РЕШЕНИЕ № 5 от 26 октомври 2004 г. по к.д. № 5/2004г.127

делото е образувано по искане на: на Върховния касационен съд.
Иска се: обявяване на противоконституционността на чл. 31, ал. 1, т. 2 

от Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) поради противоречието 
му с чл. 4, ал. 1 и чл. 60 от Конституцията. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на състав на второ отделение при Търговската ко-

легия на Върховния касационен съд за установяване противоконституци-
онността на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за закрила и развитие на културата 
(обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.). 

Мотиви:
а) Въпроси
Дали с нормата, която се оспорва, се установяват допълнителни финан-

сови утежнения, което е в нарушение на разпоредбата на чл. 60 от Консти-
туцията; дали не се нарушава конституционно установеният принцип на 
правовата държава – чл. 4, ал. 1 от основния закон?

б) Аргументи
Оспорената разпоредба има за предмет „отчисления“, които се правят 

от търговски субекти с държавно участие в капитала, които по силата на чл. 
63, ал. 3 от Търговския закон са юридически лица. Разпоредбата на чл. 60 от 
Конституцията е неотносима към настоящия спор, тъй като тези отчисления 
не могат да бъдат квалифицирани като данъчни задължения или като такси. 

127 Обн., ДВ, бр. 98 от 5 ноември 2004 г. 
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С оглед предмета на дейност отчисленията се правят от търговските су-
бекти с държавно участие в капитала в областта на културата. 

Конституционният съд е имал повод и преди настоящия спор да се про-
изнесе относно набирането на фондове. В Решение № 8 по к.д. № 3/1997 г. 
Съдът е приел, че „фондове за развитие на различни сфери от обществения 
живот и отрасли на икономиката могат да се създават, стига те да набират 
средствата си по доброволен или вътрешноведомствен път“. 

Източникът за набиране на средства по фонда е облигационният дого-
вор, сключен между съответното търговско дружество с държавно участие 
в капитала в областта на културата, което в случая се явява наемодател, и 
наемателя, на който се отдава имотът под наем по силата на този договор, 
следователно отчисленията във фонда имат частноправен характер, а не 
публичноправен, какъвто е характерът на данъчните задължения. 

След като полученият наем има частноправен характер и същият следва 
да бъде разделен между наемодателите и републиканския бюджет, съгласно 
изискванията на Закона за държавния бюджет за всяка година от 2000 г. досега 
няма конституционна пречка да бъде наложено процесното 10% отчисление 
от получения наем преди разделянето му между наемодателя и републикан-
ския бюджет, както предвижда разпоредбата на чл. 31, ал. 1, т. 2 ЗЗРК. Касае 
се за законодателна целесъобразност, а не за конституционосъобразност на за-
кона, което не обосновава твърдението на вносителя, че в конкретния случай 
е нарушен принципът на правовата държава – чл. 4, ал. 1 от Конституцията. 

Отчисленията са способ за пряко финансиране на осъществяваната от 
държавата културна политика чрез използване на преразпределителната 
функция на държавния бюджет. 

Подобни фондове са създадени в различни закони и Конституцията не 
забранява правната им уредба да бъде регламентирана от обикновеното за-
конодателство, като се използват различни способи за тяхното набиране. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 1 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Владислав Славов 
Едностранното налагане на утежнения от страна на държавата, които 

нямат характер на данък, щом приходите не са предназначени за държав-
ния или общинските бюджети, противоречи на чл. 60 от Конституцията. В 
конкретния случай регламентираните в чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗЗРК търговски 
дружества с държавно участие развиват дейността си по правилата на ТЗ. Те 
не са вътрешноведомствено подчинени или принадлежни към Министерство 
на културата, респ. към процесния фонд. Регламентирането в чл. 31, ал. 1, т. 2 
от ЗЗРК на утежнени условия за осъществяване на стопанска дейност от тър-
говски дружества с държавно участие в областта на културата противоречи 
на гаранциите, създадени с чл. 19, ал. 2 от Конституцията. 
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РАЗДЕЛ  ІІІ

народно Събрание

Емилия друмева

1. „Република България е република с парламентарно управление“ – гла-
си чл. 1, ал. 1 от действащата Българска конституция (1991 г., с изменения). 
Това означава, че парламентът като народно представителство и като висш 
държавен орган има определяща роля и значение в организацията на дър-
жавната власт и в управлението на държавата; правителството се опира на 
доверието на законодателната власт и е отговорно пред нея. Парламентариз-
мът има традиция в България още от първата ѝ  конституция – Търновска-
та, от 1879 г. Формата на парламентарно управление, заложена в сегашна-
та Конституция, съчетава националната традиция с рецепция на работещи 
компоненти от други правни системи. Конституцията съдържа концепцията 
за контролираното управление чрез формулата на разделените власти. Ос-
новни участници са Народното събрание като законодателната власт, пра-
вителството като титуляр на изпълнителната власт, съдебната власт като 
независим арбитър и президентът като посредник и гарант за нормалното 
функциониране на установения ред. Схемата на Конституцията включва и 
Конституционен съд като гарант за собственото  ѝ   върховенство.

2. Парламентът на Република България е Народното събрание. То заема 
централно място в конституционния ред, а оттам – и в политическия живот 
на страната. Народното събрание по традиция е еднокамарно; при действа-
щата Конституция то се състои от 240 народни представители, избрани от 
народа за срок от 4 години чрез свободни и преки избори, и всеобщо и рав-
но избирателно право. Откакто Република България е член на Европейския 
съюз (1 януари 2007 г.) българският народ изпраща чрез преки избори на 
всеки 5 години свои представители (18 на брой) в Европейския парламент. 

3. Основните правомощия на Народното събрание са законодателните, 
бюджетните и контролните. То има изключителното правомощие да приема, 
изменя, допълва и отменя закони със засилен интензитет в законодателство-
то, регулиращо отношения на европейската интеграция. Народното събра-
ние приема ежегодно Закона за държавния бюджет и отчета за неговото из-
пълнение. Правителството се формира по парламентарен път и е отговорно 
пред парламента, т.е. Народното събрание; в условията на парламентарна 
форма на управление то разполага с богат арсенал от контролни правомо-
щия спрямо изпълнителната власт – въпроси, питания, интерпелации, про-
учвателни комисии, изслушвания, вот на недоверие и др.
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Освен „основните“, Народното събрание упражнява и други правомо-
щия, черпещи основанието си от същината на парламента като легитимен 
представител и изразител на волята на народа. Измененията на Конституци-
ята, осъществени в периода 2003–2007 г. във връзка с членството на българ-
ската държава в Европейския съюз, не засегнаха основните конституционни 
положения, но имаха отражение върху Народното събрание – стеснен е иму-
нитетът на народните представители и на магистратите, усилени са формите 
на отчетност пред парламента, увеличени са правомощията на Народното 
събрание – то избира титулярите на повече и значими висши държавни длъж-
ности, например националния омбудсман и състава на съдебния инспекторат. 

4. В изпълнение на правомощията си Народното събрание приема зако-
ни и решения. Всички те са възможен предмет на контрол за конституционо-
съобразност, упражняван от Конституционния съд (чл. 149, ал. 1, т. 2 от Кон-
ституцията) като негово предназначение и основна компетенция. Контролът 
от Конституционния съд обхваща упражняването на всички правомощия на 
Народното събрание, респ. приеманите от него правни актове. В този сми-
съл Народното събрание е главният „клиент“ на Конституционния съд. То 
бива конституирано като страна по повечето образувани дела пред този съд.

В рамките на настоящия раздел обаче няма да бъдат разгледани всички 
решения на Конституционния съд, в които той се е произнесъл по оспоре-
на конституционосъобразност на закони и решения на Народното събрание. 
Съгласно възприетия в тази книга подход въпросните решения на Консти-
туционния съд се разглеждат и в други раздели съобразно с предметното 
съдържание на оспорвания закон или решение на Народното събрание. 

В раздела са резюмирани общо 32 решения на Конституционния съд. 
Най-много (14) от подбраните решения се вместват в тематичната едини-
ца „Законодателна дейност на Народното събрание“, което свидетелства 
за улегнало и стабилизирано функционално отношение между народното 
представителство като производител на закони и Конституционния съд като 
контрольор за съответствието им с Конституцията. Немалко решения са в те-
матичната единица „Правен статус на народния представител“ относно иму-
нитет, избираемост, недопустими съвместимости и др. Три от разгледаните в 
този раздел решения са произнесени по конституционността на разпоредби 
от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което 
свидетелства за значимостта на парламентарното право. Резюмирани са и 
4 решения на Конституционния съд относно правомощието на Народното 
събрание да дава разрешение за пребиваването на чужди войски на терито-
рията на страната и преминаването им през нея, както и за изпращането и 
използването на български въоръжени сили извън страната (чл. 84, т. 11 от 
Конституцията). Разделът включва и решения на Конституционния съд във 
връзка с упражняването на конститутивни правомощия на Народното събра-
ние – избиране/освобождаване ръководителите на национални медии и др. 
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ІІІ.1. Правен статус на народния представител
ІІІ.1.1. Избираемост и предизборна кампания

Чл. 65 (2) Кандидатите за народни представители, които заемат дър-
жавна служба, прекъсват изпълнението ù след регистрацията си.

РЕШЕНИЕ № 16 от 6 ноември 1997 г. по к.д. № 8/1997 г.128

делото е образувано по искане на: 52 народни представители. 
Иска се: даване на задължително тълкуване на чл. 65, ал. 2 от Консти-

туцията.
Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 

от Конституцията.
Конституционният съд реши:
Изразът „прекъсват изпълнението“ по смисъла на чл. 65, ал. 2 от Кон-

ституцията означава, че кандидатът за народен представител след регис-
трацията си запазва заеманата от него държавна служба, но не упражнява 
функциите  ̀и  . Ако той не бъде избран за народен представител, ще продължи 
изпълнението им.

Мотиви:
Искането е мотивирано с необходимостта да се разкрие смисълът на из-

раза „прекъсват изпълнението“ на заеманата държавна служба в аспекта на 
статута на народния представител. Целта на разпоредбата е да се осигури 
равенство на кандидатите за народни представители в предизборната кам-
пания.

а) Въпроси
Какво включва понятието „държавна служба“ и какво следва за нея и 

титуляря  ѝ  , ако кандидатът за народен представител не бъде избран?
б) Аргументи
Държавната служба съгласно Решение № 5 от 1993 г. по к.д. № 6/1993 г., 

е „дейност по осъществяване на функциите на държавата“. Тази дейност се 
извършва от името на държавата и за реализиране на правомощията на пред-
видените в Конституцията нейни органи. В чл. 65, ал. 2 от Конституцията се 
имат предвид регистрираните кандидати за народни представители, които 
към момента на регистрацията заемат държавна служба. Те трябва да не 
изпълняват дейността си в тази служба и каквито и да е функции, свързани с 
нея. Това фактическо състояние не се отразява на правния статут на лицето. 
Служебните правоотношения не се прекратяват. Прекъсването представлява 
временно преустановяване изпълнението на служебните задължения.

128 Обн., ДВ, бр. 106 от 14 ноември 1997 г.
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Затова след приключване на изборите, ако кандидатът не е избран за 
народен представител, за него отпада забраната да изпълнява функциите си 
в държавната служба, тъй като той загубва вече качеството си на кандидат. 
Не е необходимо подновяване на правоотношението му, по силата на което 
той изпълнява държавната служба.

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 3 от 7 март 1998 г. по к.д. № 1/1998 г.129

делото е образувано по искане на: 48 народни представители и на 
главния прокурор, присъединено към първото искане. 

Иска се: установяване противоконституционността на разпоредби от 
Закона за Министерството на вътрешните работи – чл. 214, ал. 2, който пред-
вижда, че офицери и сержанти от МВР, които са регистрирани като канди-
дати за изборни органи, се освобождават от служба, с които се нарушава 
чл. 65, ал. 2 от Конституцията. Относно оспорването на другите законови 
разпоредби вж. раздел І.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционни ... чл. 214, ал. 2 от Закона за Минис-

терството на вътрешните работи (ДВ, бр. 122 от 1997 г.).
Мотиви:
В исканията се поддържа, че е налице противоречие с чл. 65, ал. 2 от 

Конституцията, който предвижда относно кандидатите за народни предста-
вители, заемащи държавна служба, само прекъсване на изпълнението  ̀и  , а не 
загубване на съответната служба.

а) Въпроси
Конституционното положение, че кандидатите за народни представите-

ли прекъсват временно изпълнението на заеманата държавна служба, а не я 
загубват, принципно положение ли е за правната уредба и на избори за други 
длъжности?

б) Аргументи
Правото да избираш и да бъдеш избиран е едно от основните консти-

туционни права на гражданите (чл. 42, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от Конституци-
ята). Освен предвидените в тези тестове изисквания за възраст, граждан-
ство, непоставяне под запрещение и неизтърпяване на лишаване от свобода, 
Конституцията не обвързва избирателя или избираемия с никакви други 
условия, нито пък предвижда някакви последици за участниците в избора. 
Единствено в чл. 65, ал. 2 е предвидено, че кандидатите за народни пред-

129 Обн., ДВ, бр. 29 от 13 март 1998 г. 
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ставители, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението  ѝ   след 
регистрация. Въпреки че се намира в главата за Народното събрание и се 
визират народни представители, предвиденото в тази разпоредба съдържа 
едно принципно положение, което се отнася до всички кандидати за избор-
ни органи, а именно, че регистрираните кандидати само прекъсват изпъл-
нението на държавната служба, която заемат, а не я освобождават. В този 
смисъл е и Решение № 16 от 1997 г. на Конституционния съд. Няма осно-
вание въпросът да получи друго разрешение за държавните служители от 
ведомството на МВР, както това е направено с чл. 214, ал. 2 ЗМВР, поради 
което тя е в противоречие с чл. 65, ал. 2 от Конституцията.

Доводът, че офицерите и сержантите от МВР са деполитизирани и че 
участието им като кандидати за изборни органи е несъвместимо със задъл-
жението им да спазват политически неутралитет, е неоснователен. Ако би 
се възприело конституционното положение, че кандидатите за изборни ор-
гани, когато са държавни служители, прекъсват изпълнението на службата 
си в периода между регистрацията и избора, такава несъвместимост няма да 
има. През това време те няма да са на служба и не се налага да бъдат обвър-
зани със специфичните за работата им задължения. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 10 от 10 май 2001 г. по к.д. № 11/2001 г.130

делото е образувано по искане на: 51 народни представители.
Иска се: установяване противоконституционността на чл. 52, ал. 6 от За-

кона за избиране на народните представители (ЗИНП) (ДВ, бр. 37 от 2001 г.).
Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 

от Конституцията.
Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на 51 народни представители за установяване на 

противоконституционност на разпоредбата на чл. 52, ал. 6 от Закона за из-
биране на народни представители (ДВ, бр. 37 от 2001 г.). 

Мотиви:
Оспорената разпоредба предвижда, че когато действащи министри и 

министър-председателят се регистрират като кандидати за народни пред-
ставители, техните правомощия продължават и след регистрирането им. В 
искането се поддържа, че тя противоречи на забраната в чл. 65, ал. 2 от Кон-
ституцията, като създава неравнопоставеност между министрите – канди-
дати за народни представители, и другите кандидати, с което се нарушават 
конституционните принципи за равенство пред закона и за равно избирател-
но право.

130 Обн., ДВ, бр. 47 от 18 май 2001 г.
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а) Въпроси
Понятието „държавна служба“ по смисъла на чл. 65, ал. 2 от Конститу-

цията.
б) Аргументи
Следва да се преценява не само характерът на извършваната дейност, 

но и конституционният статус на Министерския съвет и неговите членове. 
Съдът привежда аргументите от Решение на Великото Народно събра-

ние (ВНС) от 13 септември 1991 г. за правното положение на членовете на 
Министерския съвет, регистрирали се като кандидати на парламентарни из-
бори, макар и по повод на действалия тогава избирателен закон. Решението 
е на създателя на Конституцията, което позволява съображенията на ВНС 
да се възприемат и по настоящото дело, тъй като те изразяват неговата воля 
и разбиране: за членовете на Министерския съвет не се отнася изискването 
да прекъснат изпълнението на функциите си, след като се регистрират като 
кандидати за народни представители, тъй като с оглед на функциите и отго-
ворностите на неговите членове страната не може да остане без действащо 
правителство. Идеята, че страната не може да остане без правителство, е на-
мерила израз и в няколко разпоредби на Конституцията. През периода след 
прекратяване пълномощията на предишното до конституиране на ново На-
родно събрание и избирането от него на нов Министерски съвет правител-
ството изпълнява функциите си (чл. 111, ал. 2 и 3 от Конституцията). През 
този период действа Министерският съвет, избран от предишното Народно 
събрание. Правомощията на Министерския съвет, съответно и на неговите 
членове, се прекратяват в случаите, посочени изчерпателно в чл. 111, ал. 1 
от Конституцията. Регистрацията за участие в парламентарни избори не е 
включена в изброяването. Конституционният съд вече е изразил същото ста-
новище в Решение № 2 от 1991 г. по к.д. № 24/1991 г. (ДВ, бр. 106 от 1991 г.).

Членовете на Министерския съвет не могат да прехвърлят правомощи-
ята си на други лица, включително и на заместник-министрите, които ги 
подпомагат, но не могат да бъдат носители на тяхната отговорност. От осо-
бения статус на Министерския съвет като висш конституционен орган на 
изпълнителната власт следва, че правомощията на неговите членове про-
дължават да се упражняват до избирането от Народното събрание на ново 
правителство. 

Същото становище Конституционния съд е изразил и в Решение № 9 от 
8 май 2001 г. по к.д. № 9/2001 г. (ДВ, бр. 46 от 2001 г.), с което даде задължи-
телно тълкуване на чл. 65, ал. 2 от Конституцията, 

Равенството на кандидатите в избирателната кампания се осигурява 
чрез други средства, но не и с прекратяване на правомощията на членовете 
на Министерския съвет. В този смисъл е Решение № 2 от 1991 г. по к.д. 
№ 24/1991 г., в което, макар и по повод положението на друг конституцио-
нен орган (президента), Конституционният съд е посочил, че равнопоставе-



384   ІІІ. НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ността на кандидати в предизборната кампания трябва да се търси на друга 
плоскост, а не в това, че държавен орган от най-висш ранг ще продължи да 
изпълнява конституционно възложените му правомощия. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

Чл. 69. Народните представители не носят наказателна отговорност 
за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание.

Чл. 70. Народните представители не могат да бъдат задържани и 
срещу тях не може да бъде възбуждано наказателно преследване освен за 
тежки престъпления, и то с разрешение на Народното събрание, а когато 
то не заседава – на председателя на Народното събрание. Разрешение за 
задържане не се иска при заварено тежко престъпление, но в такъв случай 
незабавно се известява Народното събрание, а ако то не заседава – предсе-
дателя на Народното събрание.

Чл. 69. (Изм., ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Народните представители не носят 
наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията 
си в Народното събрание.

Чл. 70. (1) (Предишен текст на чл. 70, изм., ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Народ-
ните представители не могат да бъдат задържани и срещу тях не може 
да бъде възбуждано наказателно преследване освен за престъпления от 
общ характер, и то с разрешение на Народното събрание, а когато то 
не заседава – на председателя на Народното събрание. Разрешение за за-
държане не се иска при заварено тежко престъпление, но в такъв случай 
незабавно се известява Народното събрание, а ако то не заседава – предсе-
дателя на Народното събрание.

(2) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Разрешение за възбуждане на наказа-
телно преследване не се изисква при писмено съгласие на народния пред-
ставител.

РЕШЕНИЕ № 12 от 22 май 2001 г. по к.д. № 12/2001 г.131

делото е образувано по искане на: главния прокурор. 
Иска се: установяване противоконституционността на чл. 53, ал. 1 от 

Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) (ДВ, бр. 37 от 2001 г.).
Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 

от Конституцията.
Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на главния прокурор за обявяване за противоконсти-

туционна разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от Закона за избиране на народни 
представители (ДВ, бр. 37 от 2001 г.). 

131 Обн., ДВ, бр. 50 от 1 юни 2001 г.
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Мотиви:
Оспорената разпоредба предвижда, че по време на предизборната кам-

пания регистрираните кандидати за народни представители и застъпниците 
не могат да бъдат задържани и привличани към наказателна отговорност 
освен в случаите на заварено тежко престъпление. В искането се поддържа, 
че тя противоречи на конституционния принцип за равенство на гражданите 
пред закона и че със закон не може да се въвежда имунитет, ако такъв не е 
предвиден в Конституцията, и се сочи конституционната уредба относно 
имунитета на народните представители и други длъжности.

а) Въпроси
Дали оспорената законова разпоредба създава привилегии?
Дали Конституцията, уреждайки ограничения в наказателната отговор-

ност (имунитет) на лицата, заемащи определени длъжности, изключва въз-
можността подобна уредба да се съдържа в закон?

б) Аргументи
Признаците за недопускане ограничения на правата или предоставяне 

на привилегии, посочени в чл. 6, ал. 2, са изброени изчерпателно. Няма 
конституционна забрана за ограничаване на правата или за предоставяне на 
привилегии на други основания, различни от изчерпателно изброените. От 
тези и други изрично посочени в Конституцията случаи е видно, че огра-
ничения на правата и предоставяне на привилегии на определени социални 
групи са допустими според Конституцията. Трябва обаче да се подчертае, 
че във всички тези случаи се касае за обществено необходими ограничения 
на правата или предоставяне на привилегии на определени групи граждани 
при запазване приоритета на принципа за равенство на всички граждани 
пред закона. Точното и изчерпателното посочване на социалните признаци, 
които са основание за недопускане ограничения на правата и за предоста-
вяне на привилегии, е гаранция срещу необосновано разширяване на ос-
нованията за допускане на ограничения на правата на гражданите или на 
привилегии.

Безспорно е, че оспорената уредба е обществено необходима. Тя е га-
ранция за свободното осъществяване на активното и пасивното избира-
телно право. Образуването на наказателно производство или задържането 
на кандидат за народен представител или на негов застъпник ще накърни 
по непоправим начин техните права, тъй като може да осуети участието 
им в изборите, да попречи на избирането на кандидата и да повлияе вър-
ху резултатите от изборите, като дискредитира пред избирателите както 
кандидата за народен представител, така и политическата сила, която той 
представлява. Дори и след това да бъде прекратено наказателното произ-
водство и да отпаднат повдигнатите обвинения, това няма да доведе до 
промяна в изборните резултати и няма да се възстанови вотът на избира-
телите такъв, какъвто би бил той в действителност. Вероятността от въз-
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никване на подобна хипотеза в процеса на формиране на законодателния 
орган обуславя правото на законодателя да вземе мерки, за да не допусне 
външни за избирателния процес фактори и обстоятелства да влияят върху 
свободното упражняване на избирателното право и като последица да до-
ведат до промяна в изборните резултати. Оспорената уредба не установява 
привилегия, основана на някой от признаците, посочени в Конституцията, 
а от друга страна, доколкото се установява привилегия, тя е обществено 
необходима. 

В Конституцията наказателната неотговорност и наказателната непри-
косновеност не са уредени генерално, по общ начин като отделен правен 
институт, а се отнасят само за определени лица. Разпоредбите на чл. 69 и 
чл. 70 уреждат този въпрос поотделно за народните представители, прези-
дента и вицепрезидента, съдиите, прокурорите и следователите и консти-
туционните съдии. Уредбата не е унифицирана и обобщена като отделен 
правен институт, а е включена съответно в Глава трета – Народно събрание, 
Глава четвърта – Президент на Републиката, Глава шеста – Съдебна власт, 
и Глава осма – Конституционен съд. При това положение тълкуването на 
конституционните текстове с оглед на тяхното систематично място налага 
изводът, че те нямат за цел да уредят изчерпателно случаите на наказателна 
неотговорност и наказателна неприкосновеност, а се отнасят само за частни 
случаи в рамките на статута на съответните държавни органи. Това означа-
ва, че не съществува забрана със закон да се урежда наказателна неприкос-
новеност в други, неупоменати в Конституцията случаи, ако това не проти-
воречи на конституционни принципи. 

Конституционният съд намира за необходимо да обърне внимание 
върху обстоятелството, че нормата на чл. 53, ал. 1 ЗИНП третира въпроса 
единствено за наказателната неприкосновеност. Тя не урежда предоставяне 
на „имунитет“ в същинския смисъл, разбиран като наказателна неотговор-
ност. Съдът отчита различието, което съществува между наказателната не-
отговорност и наказателната неприкосновеност. За разлика от наказателна-
та неотговорност наказателната неприкосновеност има чисто процесуален 
характер. Тя винаги е срочна и не изключва отговорността на лицата за 
извършени от тях престъпления, а само я отсрочва. В тази връзка Съдът 
отделя внимание на свое Решение № 3 от 1998 г., като акцентира върху раз-
ликата с настоящия спор по чл. 53, ал. 1 от ЗИНП. Доколкото разпоредбата 
на чл. 53, ал. 1 ЗИНП предоставя на кандидатите за народни представители 
и застъпниците наказателна неприкосновеност само за срока на предизбор-
ната кампания, Съдът не открива основание за обявяването  ѝ   за противо-
конституционна. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 5 с 
особено мнение.
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Особено мнение на съдията георги Марков
Съдията поддържа, че оспорената разпоредба е противоконституционна 

поради нарушение на конституционния принцип за равенството на гражда-
ните пред закона и на други конституционни положения. Той се позовава 
на Решение № 3 на Конституционния съд от 1998 г., което и той е гласувал.

Особено мнение на съдиите Неделчо беронов, Маргарита Златаре-
ва, Васил гоцев

Според съдиите разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от Закона за избиране на 
народни представители фактически въвежда наказателна неприкосновеност 
на кандидат-депутатите и техните застъпници, аналогична на тази за народ-
ните представители по чл. 70 от Конституцията. А изключенията от пра-
вилото, че всяко лице, извършило престъпление, подлежи на наказателно 
преследване, са изрично предвидени в Конституцията, както Съдът е поста-
новил в своето Решение № 3 от 1998 г. 

Кандидатите за депутати и техните застъпници са участници в предиз-
борния процес, на които законът не може да създаде привилегия да не спаз-
ват наказателните разпоредби само заради това им качество. Всеки гражда-
нин е длъжен да спазва законите на страната и да зачита правата и законните 
интереси на другите – задължение, прогласено от чл. 58, ал. 1 от Конститу-
цията като едно от основните конституционни задължения на гражданите. 
Законодателното разширяване на наказателната неприкосновеност, макар и 
за известен период, за лица, заемащи различни длъжности в държавното 
устройство, извън конституционно изброените или дори за участващи в из-
борния процес, означава нарушение на това конституционно задължение. 

Признаването, че със закон може да се разширява кръгът на тези лица, 
крие опасността всяко парламентарно мнозинство да може да определя раз-
лични длъжности и срокове, при които наказателното преследване е изклю-
чено. Краткият или по-продължителният срок на предоставената от закона 
наказателна неприкосновеност не може да бъде аргумент за конституционо-
съобразност на законовата разпоредба. 

Особено мнение на съдията Людмил Нейков
Според съдията искането на главния прокурор за установяване на про-

тивоконституционност на чл. 53, ал. 1 от Закона за избиране на народни 
представители е основателно. Статутът на кандидата за народен предста-
вител и на неговия застъпник не е и не може да бъде еднакъв, тъй като е 
различна обществената значимост на тези две категории. В тази връзка чрез 
атакуваната законова разпоредба, с която се създава привилегия, този ста-
тут необосновано се приравнява. Признакът „обществено положение“ по 
смисъла на чл. 6, ал. 2 от Конституцията характеризира и кандидата за на-
роден представител, поради което той попада в забраната за ползване на 
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привилегии съгласно посочената конституционна разпоредба. Наказателна-
та неприкосновеност е привилегия, която се основава на общественото по-
ложение, което заема лицето именно в качеството му на кандидат за народен 
представител, поради което то попада в ограниченията по чл. 6, ал. 2 от 
Конституцията за получаване на привилегии. Скриването под дадената от 
атакуваната разпоредба привилегия на кандидат за народен представител 
не възпрепятства ли неоправдано започването и приключването на наказа-
телно преследване срещу заподозрения за извършеното престъпление кан-
дидат, който е нарушил закона в разрез с конституционното си задължение 
да изпълнява и спазва законите и да зачита правата и законните интереси на 
другите, регламентирано с чл. 58, ал. 1 от Конституцията?

В този случай според съдията е налице конкуренция между конститу-
ционни ценности, при която от по-висш порядък е тази, която защитава об-
ществените (борбата с престъпността) пред личните интереси – принцип, 
в противоречие с който влиза атакуваната законова разпоредба, поради ко-
ето тя се явява противоконституционна. Статутът на кандидата за народен 
представител е различен от този на народния представител, министъра, кон-
ституционния съдия и др. Тях Конституцията закриля с имунитет поради 
служебното им положение, тъй като признакът „служебно положение“ не е 
между изрично изброените в чл. 6, ал. 2 от Конституцията, въз основа на ко-
ито съществува забрана за получаване на привилегии. Ето защо, изхождайки 
от служебното положение, който признак е извън изчерпателно изброените 
в чл. 6, ал. 2 от Конституцията, конституционният законодател е предвидил 
само няколко случая на имунитет срещу наказателно преследване, към които 
не спадат кандидатите за народни представители и техните застъпници. 

ІІІ.1.2. Оспорване законността на избор
Чл. 66. Законността на изборите може да се оспори пред Конституци-

онния съд по реда, определен със закон.

РЕШЕНИЕ № 17 от 2 октомври 2001 г. по к.д. № 13/2001 г.132

делото е образувано по искане на: 57 народни представители и Общо-
то събрание на Върховния административен съд (ВАС). Образувани са две 
дела, но поради идентичността на споровете второто дело е присъединено 
към първото.

Иска се: Конституционният съд да се произнесе по спора за законност-
та на избора на Ирена Иванова Маринова-Варадинова, обявена за избран 
депутат в XXXIX Народно събрание от коалиция „Национално движение 

132 Обн., ДВ, бр. 87 от 9 октомври 2001 г. 
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Симеон Втори“ в 18-и многомандатен избирателен район – Разград и избо-
рът да бъде обявен за незаконен.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 7 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля исканията на 57 народни представители и на Общото събра-

ние на Върховния административен съд за обявяване за незаконен избора 
на Ирена Иванова Маринова-Варадинова, определена за избран народен 
представител с решение № 348 от 20 юни 2001 г. на ЦИК в XXXIX Народно 
събрание от коалиция „Национално движение Симеон Втори“ в 18-и много-
мандатен избирателен район – Разград. 

Мотиви:
В исканията се поддържа, че оспореният избор е извършен в нарушение 

на разпоредби на Закона за избиране на народни представители, поради ко-
ето се иска обявяването му за противозаконен.

а) Въпроси
Законен ли е изборът на Ирена Иванова Маринова-Варадинова, при по-

ложение че първоначално водач на въпросната листа е бил Венцеслав Асе-
нов Димитров при редуващи се оспорвания на административни актове, 
включително и пред ВАС?

б) Аргументи
В решението се излагат фактите, релевантни по спора, и се прави след-

ният коментар. Разпоредбата на чл. 120, ал. 1 от Конституцията възлага на 
съдилищата да осъществяват контрол за законност на актовете и действията 
на административните органи. Изборната администрация не е изключена 
от този контрол. В една правова държава – чл. 4, ал. 1 от основния закон, 
съдебните актове са задължителни за страните по делото и се ползват със 
силата на присъдено нещо. С оглед на това решенията на ВАС, с които са 
отменени и обявени за нищожни актове на РИК и ЦИК, са задължителни за 
тези органи и подлежат на изпълнение. 

Неизпълнението на съдебните решения от изборната администрация 
може да ангажира само отговорността на държавата за вреди, причинени 
от незаконни действия на нейни органи спрямо засегнатите лица – чл. 7 от 
Конституцията. Това неизпълнение обаче не може да доведе до незаконност 
на избора на Ирена Маринова-Варадинова. Следва да се има предвид, че 
в деня на изборите – 17 юни 2001 г., същата фигурира както като водач на 
кандидатската листа на коалиция НДСВ, така и в изборната бюлетина в 18-и 
многомандатен избирателен район – Разград. Така е спазена разпоредбата 
на чл. 74, ал. 2 ЗИНП, според която е необходима идентичност на имената и 
подреждането на лицата в кандидатската листа и изборната бюлетина. 

Ирена Маринова-Варадинова отговаря на изискванията за народен 
представител по чл. 65, ал. 1 от Конституцията. Тя е включена в предизбор-
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ната листа по предвидения в ЗИНП ред – по волята и чрез надлежно искане 
на централното ръководство на коалиция НДСВ. Това е станало в срока по 
чл. 48, ал. 5, изр. последно ЗИНП. Бюлетината с нейното име е получила 
необходимия вот на избирателя в съответствие с разпоредбата на чл. 87, 
ал. 2, т. 1 ЗИНП. Това се отнася и за гласувалите в чужбина български граж-
дани, видно от писмо № 55-00-31 от 11 юли 2001 г. на Министерството на 
външните работи. Ето защо същата е обявена правилно от ЦИК за избрана 
за народен представител от коалиция НДСВ. Такава е и волята на партий-
ната коалиция, която е издигнала Ирена Варадинова за кандидат за народен 
представител. Политическите партии и коалиции са субекти на правото да 
издигат кандидатури и да правят промени в предизборните листи. Коалиция 
НДСВ е поискала анулиране на водача на листата и по-късно не е заявила 
друга воля по този въпрос. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията георги Марков 
Според съдията съдилищата са призвани да осъществяват контрол за 

законност на актовете и действията на административните органи – чл. 120, 
ал. 1 от Конституцията. В една правова държава съдебните актове са за-
дължителни за страните по делото и се ползват със силата на присъдено 
нещо. С оглед на това решенията на ВАС, с които са отменени и обявени за 
нищожни актове на РИК и ЦИК, са задължителни за тези органи и подлежат 
на изпълнение. Нищожността на решенията на РИК и на ЦИК, с които е ану-
лирана регистрацията на Венцеслав Димитров и вместо него е регистрирана 
като водач на листата на коалиция НДСВ Ирена Маринова-Варадинова, е 
обявена от ВАС с влезли в сила съдебни решения. Това означава, че тези 
актове на изборната администрация не са породили никакви правни после-
дици. Такава е отличителната черта на нищожните от унищожаемите ад-
министративни актове. Поради това именно Венцеслав Асенов Димитров е 
трябвало да бъде вписан в изборната бюлетина на тази коалиция, а не Ирена 
Маринова-Варадинова. Нарушен е чл. 74, ал. 2 ЗИНП, според който е необ-
ходима идентичност на имената и подреждането на лицата в кандидатската 
листа и изборната бюлетина. 

 Съдията счита, че изборната администрация е нарушила и Решение 
№ 10 от 1997 г. по к.д. № 14/1997 г. на Конституционния съд по оспорване 
на законови разпоредби за качеството на едно лице като сътрудник на Дър-
жавна сигурност.

Особено мнение на съдията Людмил Нейков
Съдията е на мнение, че изборът на Ирена Иванова Маринова-Варадино-

ва, определена за избран народен представител с Решение № 348 от 20 юни 
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2001 г. на ЦИК в XXXIX Народно събрание от коалиция „Национално дви-
жение Симеон Втори“ в 18-и многомандатен избирателен район – Разград, 
е незаконен, тъй като Решение № 90 от 9 юни 2001 г. на Районната изби-
рателна комисия – Разград, за анулиране на регистрацията на Венцеслав 
Асенов Димитров, кандидат за народен представител от листата на НДСВ, е 
про гласено за нищожно с влязло в сила решение на ВАС от 15 юни 2001 г. С 
това е отпаднало и основанието за допълнителното регистриране на Ирена 
Маринова-Варадинова на мястото на Венцеслав Димитров, тъй като прогла-
сеният за нищожен акт на РИК – Разград, на практика не е породил никакви 
правни последици. С оглед на това кандидатката за депутат Ирена Мари-
нова-Варадинова незаконосъобразно впоследствие е включена като водач в 
бюлетината на коалиция НДСВ, с която е гласувано. Това, че е гласувано с 
бюлетина, в която тя фигурира като водач, и са получени съответният брой 
гласове, необходими за избирането  ѝ  , не може да санира извършеното зако-
нонарушение с нейното включване в бюлетината, респективно да придаде 
законова форма на избора  ѝ  . Ето защо нейният избор не може да бъде при-
знат за законен. 

ІІІ.1.3. Свободен мандат.  
Участие в парламентарни комисии

Чл. 67. (1) Народните представители представляват не само своите 
избиратели, а и целия народ. Обвързването със задължителен мандат е 
недействително.

(2) Народните представители действат въз основа на Конституция-
та и законите в съответствие със своята съвест и убеждения.

Чл. 79. (1) Народното събрание избира от своя състав постоянни и 
временни комисии.

(2) Постоянните комисии подпомагат дейността на Народното съ-
брание и упражняват от негово име парламентарен контрол.

Чл. 73. Организацията и дейността на Народното събрание се осъ-
ществяват въз основа на Конституцията и на правилник, приет от него.

РЕШЕНИЕ № 12 от 21 ноември 2002 г. по к.д. № 16/2002 г.133

делото е образувано по искане на: 57 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционност на 8 решения на 

Народното събрание, с които петима народни представители се освобожда-
ват като членове на постоянни парламентарни комисии.

133 Обн., ДВ, бр. 112 от 29 ноември 2002 г.
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Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането за установяване противоконституционност на 8 ре-

шения на Народното събрание от 14 март 2002 г. относно освобождаването 
от членство в комисиите: по образованието и науката – на Елка Панчова 
Анастасова и Сийка Недялкова Димовска; по земеделието и горите – на 
Надка Радева Пангарова; по местно самоуправление, регионална полити-
ка и благоустройство – на Владимир Иванов Димитров; по европейска ин-
теграция – на Сийка Недялкова Димовска; по медиите – на Елка Панчова 
Анастасова; по жалбите и петициите на гражданите – на Стела Димитрова 
Ангелова-Банкова; по културата – на Стела Димитрова Ангелова-Банкова, и 
по здравеопазването – на Надка Радева Пангарова.

Мотиви:
В искането се поддържа, че 8-те решения на Народното събрание са 

приети в нарушение на Конституцията, тъй като народните представители 
упражняват свободен мандат, който не зависи от членство в парламентарни 
групи и свързания с него квотен принцип за участие в парламентарни коми-
сии и поради това е противоконституционно народни представители, които 
не са в парламентарна група, да бъдат освобождавани от членство в посто-
янни комисии против волята им.

б) Аргументи
Конституционният съд анализира всички, а не само посочените в иска-

нето разпоредби на Конституцията, отнасящи се до парламентарните по-
стоянни комисии и състава им, и прави следните заключения: народното 
представителство има задължението да избере членовете на комисиите от 
целия състав на Народното събрание, а не да избере всички народни пред-
ставители за членове на комисии. Парламентарните постоянни комисии не 
заместват Народното събрание, а само подпомагат дейността му, поради 
което участието в работата на Народното събрание не е идентично с учас-
тието в парламентарни комисии. Между института на свободния депутат-
ски мандат и твърденията в искането няма връзка. Свободният мандат не 
означава неограничен мандат; той се упражнява в рамките на Конститу-
цията и законите. Само Конституцията и приетият от Народното събрание 
Правилник за организацията и дейността му определят условията и реда 
за членство в постоянните комисии, без зависимост между участие или 
неучастие в парламентарна група, от една страна, и членство в постоянна 
комисия, от друга.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.
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ІІІ.2. Органи на Народното събрание

Чл. 76. (3) На същото заседание на Народното събрание се избират 
председател и заместник-председатели.

Чл. 77. (2) Заместник-председателите на Народното събрание подпо-
магат председателя и осъществяват възложените им от него дейности.

РЕШЕНИЕ № 11 от 7 ноември 2000 г. по к.д. № 13/2000 г.134

делото е образувано по искане на: 56 народни представители.
Иска се: установяване противоконституционност на Решението на На-

родното събрание от 27 юли 2000 г. за освобождаването на заместник-пред-
седателя на Народното събрание Благовест Сендов.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията. 

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането за установяване противоконституционност на Ре-

шението на Народното събрание от 27 юли 2000 г. за освобождаването на 
заместник-председателя на Народното събрание Благовест Сендов.

Мотиви:
В искането се поддържа, че освобождаването от поста заместник-пред-

седател на Народното събрание е извършено в нарушение на Правилника 
за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), с което е 
нарушен и конституционният принцип за правовата държава и Конституци-
онният съд следва да установи противоконституционността.

а) Въпроси
Нарушения на ПОДНС водят ли до противоконституционност?
б) Аргументи
Конституцията овластява Народното събрание да избира свой пред-

седател и заместник-председатели, а оттам – и да ги освобождава. Това е 
въпрос на политическа воля и целесъобразност, която не може да бъде кон-
тролирана от Конституционния съд. Съдът потвърждава своята последова-
телна практика, че преценка на атакувано решение на Народното събрание 
за съответствие с Конституцията може да бъде дадена единствено с оглед 
на това, дали са нарушени конституционни разпоредби, а не разпоредби на 
ПОДНС.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии. 

134 Обн., ДВ, бр. 93 от 14. ноември 2000 г.
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ІІІ.3. Правилник за организацията и дейността 
на Народното събрание

Чл. 73. Организацията и дейността на Народното събрание се осъ-
ществяват въз основа на Конституцията и на правилник, приет от него.

Чл. 87. (1) Право на законодателна инициатива имат всеки народен 
представител и Министерският съвет.

РЕШЕНИЕ № 13 от 25 септември 1997 г. по к.д. № 7/1997 г.135

делото е образувано по искане на: 51 народни представители.
Иска се: установяване противоконституционност на § 1, ал. 1 от до-

пълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание (ПОДНС), който предвижда Правилникът да може да 
бъде изменян само по искане на председателя на Народното събрание или 
на 1/10 от народните представители, а не и по искане на отделен народен 
представител. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционна разпоредбата на § 1, ал.1 от Допъл-

нителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на На-
родното събрание (ДВ, бр. 44 от 1997 г.).

Мотиви:
След като Конституцията дава право на всеки отделен народен пред-

ставител да внася в Народното събрание проект за изменение на действащ 
закон (чл. 87, ал. 1), ограничаването на такова право относно изменяне на 
Правилника е противно на Конституцията.

а) Въпроси
Правото на законодателна инициатива, дадено по Конституция на всеки 

отделен народен представител, предпоставя ли и правото на всеки народен 
представител да прави искане за изменяне на ПОДНС?

б) Аргументи
Правото на законодателна инициатива на всеки народен представител, 

по Конституция, не може да бъде ограничавано и важи за всички други акто-
ве, които Народното събрание приема – решения, декларации, обръщения. 
Конституционният законодател е предвидил изрично случаите, при които 
парламентът може да приема определени актове само по искане на група 
народни представители – чл. 89, ал. 1 и чл. 90, ал. 2, или от правителството 
– чл. 87, ал. 2; изменението на Правилника не е сред тях. Председателят на 

135 Обн., ДВ, бр. 89 от 7 октомври 1997 г.
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Народното събрание има правомощия, които са изчерпателно изброени в 
чл. 77, ал. 1 от Конституцията. Те обаче не му дават повече права от остана-
лите народни представители по отношение на законодателната инициатива 
и инициативата за приемане на други актове от парламента.

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 13 от 4 юни 1998 г. по к.д. № 11/1998 г.136

делото е образувано по искане на: 53 народни представители.
Иска се: установяване противоконституционността на част от решение-

то на Народното събрание (ДВ, бр. 27 от 1998 г.), с което са изменени разпо-
редби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 
(ПОДНС) поради нарушение на чл. 73 от Конституцията. Сочат се и други 
нарушени текстове на Конституцията, за което вж. раздел І.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането за обявяване на противоконституционност на § 1 от 

Решението на Народното събрание за изменение и допълнение на ПОДНС 
(ДВ, бр. 27 от 1998 г.) и на чл. 12, ал. 2 ПОДНС (ДВ, бр. 44 от 1997 г.).

Мотиви:
а) Въпроси
Въвеждането на ново основание за предсрочно освобождаване на пред-

седателя или заместник-председателя на Народното събрание, имащо уред-
ба в ПОДНС, представлява ли нарушение на Конституцията?

Повишаване на изискуемия минимум брой народни представители за 
съществуването на парламентарна група представлява ли ограничаване пра-
вата на народните представители и нарушава ли Конституцията?

б) Аргументи
Съдът констатира, че с § 1 от Решението на Народното събрание за из-

менение и допълнение на ПОДНС (ДВ, бр. 27 от 1998 г.) е въведено ново ос-
нование за предсрочно освобождаване на председателя и заместник-предсе-
дателите на Народното събрание, а именно, „при преустановяване същест-
вуването на парламентарната група, от която е излъчен“.

Съдът не намира, че в този случай е нарушена Конституцията, и счи-
та, че тези проблеми не са предмет на конституционно уреждане и са от 
изключителна компетентност на самото Народно събрание. Съдът е имал 
възможност да посочи вече в Решение № 16 от 10 ноември 1992 г. по к.д. 
№ 25/1992 г. (ДВ, бр. 94 от 1992 г.), че съдържащата се в чл. 73 от Конститу-
цията възможност прекратяването на правомощията да се реши нормативно 

136 Обн., ДВ, бр. 67 от 12 юни 1998 г. 
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от Народното събрание в правилника за неговата организация и дейност съ-
ответства на характера на доминиращите организационни и представителни 
функции на председателя на Народното събрание. 

Съдът приема, че въпросът за минималната численост на парламентар-
ните групи се отнася до организацията и функционирането на Народното 
събрание и следва да се реши от самото него. Единствената конституционна 
разпоредба, в която се споменават парламентарните групи, е разпоредбата 
на чл. 99, уреждаща съставянето на правителството. Съдът не намира из-
рично установен конституционен критерий за определяне на числеността 
на парламентарните групи. Може да се приеме, че определянето на мини-
мална численост на парламентарните групи според установената норма за 
народно представителство по разумен и справедлив начин съответства на 
изразената воля на избирателите в подкрепа на определен мандат, изразен 
в предизборната програма. Този подход има характер на трайно установена 
парламентарна практика и закрепването му в Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание не противоречи на Конституцията. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

ІІІ.4. Чужди войски в страната 
и български въоръжени сили извън страната

Чл. 84. Народното събрание:
т. 11. разрешава изпращането и използването на български въоръжени 

сили извън страната, както и пребиваването на чужди войски на терито-
рията на страната или преминаването им през нея.

Чл. 85. (1) Народното събрание ратифицира и денонсира със закон 
международните договори, които:

1. имат политически или военен характер.

РЕШЕНИЕ № 6 от 22 април 1999 г. по к.д. № 5/1999 г.137

делото е образувано по искане на: Министерския съвет.
Иска се: задължително тълкуване, свързано със следните въпроси: 
1. „Дали, когато има ратифициран със закон от Народното събрание и вля-

зъл в сила международен договор, по който Република България е страна, в 
който са уредени въпроси във връзка с преминаване и пребиваване на чужди 
войски, вида на войските и целите на преминаването и пребиваването и срока 
на действие на договора, то трябва ли отново за всеки конкретен случай да се 
иска даване на разрешение от Народното събрание, като се има предвид, че 

137 Обн., ДВ, бр. 37 от 22 април 1999 г. 
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разрешението от Народното събрание се дава с решение, а международните 
договори се ратифицират със закон, който е акт от по-висша степен.“

2. „Войски на чужда държава или международна организация ли са вой-
ски, които преминават или пребивават на територията на страната по силата 
на международен договор, ратифициран със закон и влязъл в сила, по кой-
то Република България е страна. Например, ако Република България бъде 
нападната, а по силата на международен договор е предвидено да  ѝ   бъде 
оказана помощ от чужди държави или международни организации, ще бъде 
ли необходимо Народното събрание да дава допълнително разрешение това 
да става във всеки конкретен случай.“ 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
1. Народното събрание по силата на чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията 

има изключителна компетентност да ратифицира със закон международните 
договори, които имат политически или военен характер. В тези договори 
могат да бъдат уредени целите, редът, условията и времето за пребиваване 
на чужди войски на територията на страната или преминаването им през нея 
с оглед националната сигурност на Република България и изпълнението на 
нейните международни задължения. 

При положение, че е налице ратифициран със закон от парламента меж-
дународен договор с политически или военен характер, обнародван и влязъл 
в сила за Република България, съдържащ посочените по-горе клаузи за пре-
биваване на чужди войски на територията на страната или преминаването 
им през нея, не е необходимо отделно решение на Народното събрание по 
чл. 84, т. 11 от Конституцията в изпълнение на договора. 

2. Възможно е ратифициран със закон от парламента международен до-
говор от политически или военен характер, обнародван и влязъл в сила за 
Република България, да предвижда да бъде оказана незабавно военна помощ 
и военна защита на страната в случай на въоръжено нападение срещу нея. 
Ако в такъв договор е уредено пребиваването на територията на страната 
или преминаването през нея на войски на съюзната договаряща държава или 
на международна организация, не е необходимо решение по чл. 84, т. 11 от 
Конституцията. 

Мотиви: 
С тълкувателно Решение № 6 от 1994 г. по к.д. № 6/1994 г. и тълкува-

телно Решение № 23 от 1995 г. по к.д. № 20/1995 г. Конституционният съд 
се е произнесъл относно смисъла на разпоредбата на чл. 84, т. 11 от Консти-
туцията, отнасяща се до правомощието на парламента да решава изпраща-
нето на български войски в чужбина и пребиваването, респ. преминаването 
на чужди войски в България. Извън предмета на делата е бил въпросът за 
съотношението между правомощието на парламента по чл. 84, т. 11 от Кон-
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ституцията и възможността Народното събрание да ратифицира със закон 
международен договор от военен или политически характер, уреждащ пре-
биваването или преминаването на чужди войски на територията на страна-
та. Затова и в двете тълкувателни решения не са разглеждани хипотези, при 
които чл. 84, т. 11 от основния закон не би могло да бъде приложен. 

Една от хипотезите е, когато с ратифициран със закон от Република Бъл-
гария международен договор с военен или политически характер по чл. 85, 
ал. 1, т. 1 от Конституцията са уредени целите, редът, условията и времето 
за пребиваване на чужди войски на територията на страната или премина-
ването им през нея с оглед националната сигурност на Република България 
и изпълнението на нейните международни задължения. По силата на такъв 
обнародван и влязъл в сила договор, съдържащ посочените по-горе клаузи 
за пребиваване на чужди войски на територията на страната или преминава-
нето им през нея, не са необходими отделни решения на Народното събра-
ние по чл. 84, т. 11 от Конституцията. 

Друга хипотеза, при която също може да бъде допуснато пребиваването 
или преминаването на чужди войски на територията на България, е формули-
рана в чл. 100, ал. 5 от основния закон. Според този текст „Президентът обя-
вява положение на война при въоръжено нападение срещу страната или при 
необходимост от неотложно изпълнение на международно задължение ..., 
когато Народното събрание не заседава“. В този случай то се свиква незабав-
но, за да се произнесе по решението. Няма никакво съмнение, че тази втора 
хипотеза, а именно, обявяване на война при необходимост от неотложно из-
пълнение на международно задължение, предпоставя международен договор 
от военен характер за взаимно военно подпомагане в случай на нападение 
на една от договарящите държави от трета държава. И в този случай няма 
място за прилагане на чл. 84, т. 11 от Конституцията не само защото въпросът 
за военното сътрудничество между договарящите държави е вече уреден в 
сключения международен договор, но и защото прилагането на чл. 84, т. 11 
от основния закон чрез отделни решения на парламента за всеки самолет, 
войскова част и т.н. ще направи невъзможна надлежната военна защита сре-
щу нападението. С други думи, ще се попречи на защитата на ценностите, 
свързани с националната ни сигурност, които чл. 84, т. 11 от основния закон 
трябва да брани. 

Изводът от разгледаните хипотези е, че когато има ратифициран със за-
кон по чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията международен договор с военен 
или политически характер, в който са уредени въпросите на пребиваване на 
чужди войски на територията на страната или преминаването им през нея, 
няма място за приложение на чл. 84, т. 11 от основния закон. 

Не би могло да се говори за каквото и да е противоречие между Консти-
туцията и посочените по-горе международни договори, налагащо предва-
рително изменение на основния закон като условие за тяхното сключване. 
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Това е така, защото самата Конституция в чл. 85, ал. 1, т. 1 и чл. 100, ал. 5 
изрично допуска сключване на военен съюз между България и друга дър-
жава, задължаващ договарящите държави да се придържат към уреденото в 
договора сътрудничество. Това съвсем не означава, че Република България 
ще се откаже от своя суверенитет. Точно обратното – такъв военен договор е 
средство за защита на нейния суверенитет и национална сигурност. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 7 от 3 май 1999 г. по к.д. № 6/1999 г.138

делото е образувано по искане на: 59 народни представители.
Иска се: Конституционния съд да обяви, че Споразумението между Ре-

публика България и Организацията на Северноатлантическия договор за 
транзитно преминаване през въздушното пространство на Република Бъл-
гария на въздухоплавателни средства на НАТО в рамките на операцията 
„Съюзна сила“, съставено от вербална нота на НАТО № 99/478 от 28 април 
1999 г. и вербална нота на Министерството на външните работи на Репу-
блика България № 55-07-310 от 28 април 1999 г. и анексите и приложенията 
към тях, сключено на 28 април 1999 г., не съответства на Конституцията на 
Република България. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 4 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Споразумението между Република България и Организацията на Север-

ноатлантическия договор за транзитно преминаване през въздушното про-
странство на Република България на въздухоплавателни средства на НАТО в 
рамките на операцията „Съюзна сила“, съставено от вербална нота на НАТО 
№ 99/478 от 28 април 1999 г. и вербална нота на Министерството на външни-
те работи на Република България № 55-07-310 от 28 април 1999 г. и анексите 
и приложенията към тях, сключено на 28 април 1999 г., съответства на Кон-
ституцията на Република България.

Мотиви:
По делото са представени вербална нота № 99/478 от 28 април 1999 г. 

на Организацията на Северноатлантическия договор, вербална нота № 55-
07-310 от 28 април 1999 г. на Министерството на външните работи на Репу-
блика България, анекс I с неговите приложения А, В, С, анекс II, анекс III 
и Решение № 272 от 29 април 1999 г. на Министерския съвет на Републи-
ка България. С това решение е одобрено споразумението, съставено от две-
те вербални ноти и анексите и приложенията към тях, и е предложено на На-
родното събрание да ратифицира със закон споразумението. Конституцион-

138 Обн., ДВ, бр. 41 от 4 май 1999 г.
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ният съд приема, че това споразумение представлява валидно сключен меж-
дународен договор по чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията. 

1. Относно твърдението за противоречие на Споразумението с принци-
па на държавния суверенитет, установен в Преамбюла и чл. 1, ал. 3, чл. 2, 
ал. 2, чл. 9 и чл. 24, ал. 1 от Конституцията 

В чл. 84, т. 11 Конституцията изрично допуска възможност чужди вой-
ски да пребивават на територията на страната или да преминават през нея. 
Понеже това е свързано с жизненоважни държавни интереси и защита на из-
ключително значими конституционни ценности, компетентно да даде разре-
шение е Народното събрание. Държавната власт се осъществява непосред-
ствено от народа и чрез органите, предвидени в Конституцията (чл. 1, ал. 2). 
Затова, когато Народното събрание упражнява изрично предоставените му 
от Конституцията правомощия, не може да се поставя въпрос за противо-
речие с основния закон, както и за присвояване осъществяването на народ-
ния суверенитет. Народното събрание преценява кога, при какви условия и 
в какви размери чуждестранните войски могат да пребивават на наша тери-
тория или да преминават през нея, било еднократно или съгласно междуна-
роден договор с политически или военен характер. В изключителна компе-
тентност на Народното събрание е да прецени дали суверенитетът и тери-
ториалната цялост на страната ще бъдат опазени, като се даде или откаже 
съгласие за пребиваване на чужди войски на територията на страната или 
преминаването им през нея. 

Конституционният съд вече е посочил, че „...самата Конституция в чл. 85, 
ал. 1, т. 1 и чл. 100, ал. 5 изрично допуска сключване на военен съюз между 
България и друга държава, задължаващ договарящите държави към уреденото 
в договора сътрудничество. Това съвсем не означава, че Република България 
ще се откаже от своя суверенитет. Точно обратното – такъв военен договор е 
средство за защита на нейния суверенитет и национална сигурност“.

Съдът не споделя становището на вносителите на искането, че спора-
зумението е за неопределено време. Както е посочено в наименованието и 
в отделни текстове, споразумението е във връзка с военновъздушната опе-
рация „Съюзна сила“ над територията на Съюзна република Югославия и 
следователно е с временен характер. Според т. 14 от споразумението то ще 
остане в сила до приключване на операцията „Съюзна сила“ или за срок, 
допълнително договорен между страните. Не може да бъде споделено и ста-
новището на вносителите, че Конституционният съд трябва да се произне-
се дали е нарушен чл. 24, ал. 1 от Конституцията. Компетентността на Кон-
ституционния съд е определена изчерпателно в чл. 149 от Конституцията и 
не включва контрол на Съда върху външната политика на държавата. Съдът 
не е компетентен и не е в състояние да се произнася дали външната ни по-
литика е в съответствие с принципите и нормите на международното право 
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(чл. 24, ал. 1). При евентуални такива правомощия ще се окаже, че външна-
та политика окончателно се определя от Конституционния съд, което корен-
но се различава от текста и духа на Конституцията. 

2. Относно твърдението за противоречие на Споразумението с чл. 18, 
ал. 3 от Конституцията 

Предвиденото в т. 9 от съглашението разрешение НАТО да ползва част 
от електромагнитния спектър на Република България е съобразено с разпо-
редбата на чл. 18, ал. 3 и 5 от Конституцията. Република България осъще-
ствява суверенни права върху спектъра, определен за нея с международни 
споразумения, като със закон може да предостави ползването на други лица. 
В случая предоставянето се извършва със закона за ратификация на спора-
зумението между Република България и НАТО съгласно чл. 85, ал. 1, т. 1 от 
Конституцията. 

3. Относно твърдението за противоречие на Споразумението с чл. 84, 
т. 10 от Конституцията 

Съществуването на разпоредбите на чл. 84, т. 11, чл. 85, ал. 1, т. 1 и чл. 84, 
т. 10 от Конституцията сочи, че конституционният законодател различава 
разрешението за преминаване и сключването на международен договор с 
политически или военен характер, от една страна, и обявяването на война и 
сключването на мир, от друга, поради което ги е уредил като самостоятелни 
отделни правомощия на Народното събрание. Съдържанието на споразуме-
нието е за преминаване на чужди войски (хипотезите на чл. 84, т. 11 и чл. 85, 
ал. 1, т. 1 от Конституцията), не и за участието на български въоръжени сили 
във военни действия (хипотезата на чл. 84, т. 10 от основния закон). Пора-
ди това Конституционният съд приема, че чл. 84, т. 10 от Конституцията не 
е относим към предложеното за ратификация споразумение.

Съгласно разпоредбата на чл. 105 и чл. 106 от Конституцията Минис-
терският съвет ръководи и осъществява външната политика на страната, 
осигурява националната сигурност, сключва международни договори. В из-
пълнение на тези правомощия Министерският съвет участва в преговорите 
по сключване на международни договори. От изключителна компетентност 
на Народното събрание е да ратифицира сключения международен договор 
със закон (чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията).

Освен посочените съображения Съдът обръща внимание на обстоятел-
ството, че Народното събрание с декларация от 23 октомври 1998 г., обна-
родвана в „Държавен вестник“, бр. 125 от 1998 г., препоръчва на правител-
ството да продължи консултациите и да води преговори с НАТО за сключ-
ване на споразумение за конкретни мерки от военнополитически и военен 
характер, търсейки ясни гаранции от страна на Северноатлантическия съвет 
за националната ни сигурност в контекста на мироопазващите операции и 
кризата в Косово. 
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4. Относно твърдението за противоречие на Споразумението с чл. 84, 
т. 11 от Конституцията 

В тълкувателно решение Конституционният съд е изразил становище, 
че когато е налице ратифициран със закон от Народното събрание между-
народен договор с политически или военен характер, обнародван и влязъл 
в сила за Република България, съдържащ клаузи за целите, реда, условията 
и времето за пребиваване на чуждестранни войски на територията на стра-
ната или за преминаването им през нея, не е необходимо отделно решение 
на Народното събрание по чл. 84, т. 11 от Конституцията в изпълнение на 
договора. 

От това задължително тълкуване на Конституцията (чл. 149, ал. 1, т. 1) 
следва, че чл. 84, т. 11 от основния закон не е относим към случаите на 
осъществяван от Конституционния съд предварителен контрол за съответ-
ствие на международен договор с Конституцията преди ратификацията му 
– чл. 149, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 от основния закон. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 4 от 15 юни 2000 г. по к.д. № 5/2000 г.139

делото е образувано по искане на: 51 народни представители.
Иска се: установяване противоконституционност на отделни разпоред-

би (чл. 8, ал. 1, чл. 11, ал. 1, чл. 12, чл. 13, т. 1, чл. 72, ал. 3) от Закона за 
морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Ре-
публика България (ЗМПВВППРБ), като противоречащи на чл. 1, ал. 1 и на 
чл. 84, т. 11 от Конституцията.

Иска се установяване противоконституционност и на други разпоредби 
от същия закон, като противоречащи на чл. 18, ал. 1, чл. 19, ал. 2 и чл. 35, 
ал. 1 от Конституцията, за което вж. раздел І.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията. 

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането за установяване противоконституционност на чл. 8, 

ал. 1, чл. 11, ал. 1, чл. 12, чл. 13, т. 1, чл. 72, ал. 3 от Закона за морските 
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република 
България.

Мотиви:
Според вносителите надводен или подводен кораб, въоръжен с конвен-

ционално, ядрено или друго оръжие, е „чужда войска“ по смисъла на основ-
ния закон и само Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конститу-

139 Обн., ДВ, бр. 55 от 7 юли 2000 г.;
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цията може да разрешава на такива кораби да влизат във вътрешните морски 
води и пристанищата на Република България, поради което оспорените раз-
поредби от ЗМПВВППРБ, които предоставят право на Министерския съвет 
да издава такива разрешения, са противоконституционни.

а) Въпроси
Не противоречи ли на Конституцията, ако законът възлага на изпълни-

телната власт правомощия, попадащи в изключителните конституционни 
правомощия на Народното събрание? Поставя се въпросът за обхвата на 
тези изключителни правомощия и разграничителния критерий между тях 
и законовите правомощия на Министерския съвет да издава разрешения в 
рамките на конституционното му правомощие да осигурява националната 
сигурност.

б) Аргументи
Конституционният съд се позовава на дадени от него задължителни 

тълкувания на чл. 84, т. 11 от Конституцията: Народното събрание има по 
силата на чл. 84, т. 11 от Конституцията изключителната компетентност да 
разрешава пребиваването на чужди войски на територията на страната или 
преминаването им през нея, когато то има военен или военнополитически 
характер. А когато характерът е невоенен (мирен) и целта е официална, ху-
манитарна, природозащитна и пр., пребиваването или преминаването не се 
обхваща от изключителната компетентност на Народното събрание – Реше-
ние № 6 от 1994 г. и Решение № 23 от1995 г. Изключителното правомощие 
на Народното събрание по чл. 84, т. 11 от Конституцията е свързано с целта 
на пребиваването или преминаването на чуждите войски и Конституцион-
ният съд потвърждава този вече възприет критерий.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение. 

Представено е становище на съдията Маргарита Златарева.

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров
Съдията не е съгласен с постановеното решение и счита, че Съдът е 

трябвало да уважи искането, тъй като Народното събрание, определено 
на конституционно равнище еднозначно и изрично да дава въпросните 
разрешения, не може да делегира това си изключително правомощие на 
друг орган. Конституцията не разграничава чуждите войски по какъвто 
и да е критерий, вкл. цели, поради което не е допустимо тълкувателят да 
прави разграничение там, където самата Конституция не го прави. Съдия-
та коментира критично задължителните тълкувания на Конституционния 
съд, върху които е базирана аргументацията на настоящото решение, като 
отбелязва все пак, че той самият е участвал и подкрепил едното от тълку-
ванията (!).
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Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев
Несъгласието на съдията засяга само произнасянето на съда по разпо-

редби (чл. 94, ал. 1 и чл. 107, ал. 2) от ЗМПВВППРБ, които не засягат пра-
вомощия на Народното събрание и поради това е предмет на разглеждане в 
раздел І.

РЕШЕНИЕ № 1 от 4 февруари 2003 г. по к.д. № 1/2003 г.140

делото е образувано по искане на: президента на Републиката.
Иска се: даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 84, 

т. 11 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията относно три въпроса, 
уточнени по следния начин: 

1. Съюзническите войски по сключен международен договор могат ли 
да се третират като чужди войски по смисъла на чл. 84, т. 11 от Конституци-
ята, които застрашават суверенитета, сигурността, независимостта и тери-
ториалната цялост на страната?

2. Необходимо ли е разрешение по чл. 84, т. 11 на Народното събрание, 
след като със закон по чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията са ратифицирани 
международни споразумения, станали част от вътрешното право на страна-
та, но които не уреждат конкретно реда, условията и времето за пребиваване 
на съюзнически войски на територията на страната или преминаването им 
през нея и изпращането на български войски извън територията на страната 
и са във връзка с изпълнение на съюзнически задължения?

3. Следва ли Народното събрание да дава разрешение за всеки конкре-
тен случай при хипотезите на чл. 84, т. 11 от Конституцията, ако то с отде-
лен закон изчерпателно определи целите, реда и условията за изпълнение от 
българска страна на задължения, поети с ратифициран, обнародван и вля-
зъл в сила международен договор с военен и политически характер, пред-
виждащи изпращане на български въоръжени сили извън страната, както и 
преминаване и пребиваване на чужди войски на територията на Република 
България?

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
1. Войските на политически или военен съюз, на държави – членки на 

този съюз, или на съюзни държави по ратифициран, обнародван и влязъл в 
сила за Република България международен договор с политически или вое-
нен характер не са чужди войски по смисъла на чл. 84, т. 11 от Конституци-
ята, ако преминаването или пребиваването им през територията на страната 
е свързано с изпълнение на съюзнически задължения. 

140 Обн., ДВ,  11 февруари 2003 г.
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2. Решение на Народното събрание по чл. 84, т. 11 от Конституцията не е 
необходимо при изпращането и използването на български въоръжени сили 
извън страната, както и при пребиваването на съюзнически войски на тери-
торията на страната или преминаването им през нея, когато това се извър-
шва в изпълнение на съюзнически задължения по ратифициран, обнародван 
и влязъл в сила за Република България международен договор с политиче-
ски или военен характер по чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията. 

3. Решение на Народното събрание за всеки конкретен случай при хи-
потезите на чл. 84, т. 11 от Конституцията не се изисква, ако в отделен за-
кон изчерпателно са определени целите, редът и условията за изпълнение от 
българска страна на задължения, поети с ратифициран, обнародван и влязъл 
в сила за Република България международен договор с военен и политиче-
ски характер, предвиждащ изпращане на български въоръжени сили извън 
страната, както и преминаване и пребиваване на съюзнически войски на те-
риторията  ѝ  . 

Мотиви:
В искането се изтъква, че тълкуването във връзка със зададените въпро-

си има важно значение с оглед поканата на Република България за членство 
в НАТО и изпълнението на договорните ни задължения, произтичащи от 
бъдещото членство, както и с оглед приемане на страната ни в Европейския 
съюз и предстоящото изграждане на обединени въоръжени сили на Съюза. 
Поддържа се, че разпоредбата на чл. 84, т. 11 от Конституцията следва да се 
отнася само до случаите на преминаване или пребиваване на чужди войски 
на държави и международни организации, с които България няма подписан 
международен договор с военен и политически характер, ратифициран, об-
народван и влязъл в сила съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията, когато могат 
да бъдат застрашени суверенитетът, териториалната цялост и националната 
сигурност на страната ни. Същата теза се развива и в случаите на изпращане 
и използване на български въоръжени сили извън страната. Изтъкнати са и 
разликите в исканията за тълкуване на чл. 84, т. 11 във връзка с чл. 85, ал. 1, 
т. 1 от Конституцията по конституционно дело № 5 от 1999 г. и по това дело.

а) Въпроси
Иска се тълкуване на приложението, респективно съотношението на 

двете конституционни разпоредби в контекста на по-трайно предстоящо во-
енно и политическо сътрудничество на Република България с други държа-
ви или международни организации.

б) Аргументи
Съвременните външнополитически приоритети на страната ни водят до 

включването  ѝ   чрез международни договори в международни организации 
с военен и политически характер, както и в други форми на съюзнически 
отношения, по силата на които възникват взаимни задължения за военна 
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помощ, военна защита и военно сътрудничество. С акта на ратификация 
Народното събрание утвърждава тези договори съгласно националното ни 
законодателство; обвързва държавата с тяхното съдържание. След обнарод-
ване и влизане в сила международните договори стават част от вътрешното 
право на страната по силата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията и имат предим-
ство пред нормите на вътрешното законодателство, които им противоречат. 
Именно на това предимство на задълженията, поети по международен дого-
вор, станал част от вътрешното право на страната, спрямо решение на На-
родното събрание по чл. 84, т. 11 от Конституцията, което няма нормативен 
характер, са основани изводите в настоящото тълкувателно решение при съ-
поставяне двете конституционни правомощия на Народното събрание – по 
чл. 84, т. 11 и по чл. 85, ал. 1, т. 1. 

Конституцията предвижда разрешителният режим по чл. 84, т. 11 да се 
прилага, ако въпросът не е уреден с международен договор по чл. 85, ал. 1, 
т. 1, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България. 

Следователно войските на политически или военен съюз, на държави – 
членки на този съюз, или на съюзни държави по ратифициран, обнародван и 
влязъл в сила за Република България международен договор с политически 
и военен характер не са чужди войски по смисъла на чл. 84, т. 11 от Консти-
туцията, ако преминаването или пребиваването им на територията на стра-
ната е свързано с изпълнение на съюзнически задължения. 

Когато в международен договор по чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията, 
ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, са поети 
съюзнически задължения за колективна отбрана и участие в операции по 
поддържане на мира, добросъвестното им изпълнение от страна на държа-
вата е задължително. Принципът Pacta sunt servanda e един от най-важните 
императивни принципи на съвременното международно право. Преминава-
нето или пребиваването на съюзнически войски на територията на страната 
ни, произтичащо от създадените съюзнически отношения, ще бъде в изпъл-
нение на международния договор. Разрешение за преминаване по чл. 84, 
т. 11 от Конституцията за всеки отделен случай е излишно, защото задъл-
женията по международния договор имат предимство пред решението на 
Народното събрание. 

Освен юридическата сила на клаузите на международния договор, като 
съображение за неприлагане на разрешителния режим по чл. 84, т. 11 от 
Конституцията е и фактът, че договорите за колективна отбрана и сигур-
ност с военнополитически характер по принцип уреждат трайно въпросите, 
свързани с пребиваването или преминаване на войските на съюзната сила 
през чуждата държава. 

Аналогични ще бъдат съображенията за неприлагането на разрешител-
ния режим по чл. 84, т. 11 от Конституцията при изпращането и използва-
нето на български войски извън територията на страната ни, когато това се 
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извършва в изпълнение на съюзнически задължения по международен до-
говор по чл. 85, ал. 1, т. 1, ратифициран, обнародван и влязъл в сила, в който 
Република България е поела задължение за колективна отбрана и участие в 
операции за запазване на мира. 

В третия, поставен в искането въпрос става дума за закон, с който из-
черпателно са определени целите, редът и условията за изпълнение от бъл-
гарска страна на задължения, поети с ратифициран, обнародван и влязъл в 
сила международен договор с военен и политически характер, предвиждащ 
преминаване и пребиваване на войски на територията на страната и изпра-
щане на български въоръжени сили извън нея. В този случай следва да се 
приеме, че разрешение от Народното събрание по чл. 84, т. 11 от Конститу-
цията не е необходимо. Защото международният договор урежда основно 
съюзническите задължения, а в закона само се детайлизира уредбата във 
връзка изпълнението им от българска страна и тази регламентация не трябва 
да противоречи на сключения от нашата страна международен договор по 
чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 6 от 12 май 2005 г. по к.д. № 3/2005 г.141

делото е образувано по искане на: 48 народни представители.
Иска се: установяване противоконституционността на § 1, § 4 и § 5, а 

с това и на целия Закон за изменение и допълнение на Закона за морски-
те пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република 
България (ЗИДЗМПВВППРБ) (ДВ, бр. 11 от 2005 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на 48 народни представители за установяване на 

противоконституционност на § 1, § 4 и § 5, а с това и на целия Закон за изме-
нение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни 
пътища и пристанищата на Република България (ДВ, бр. 11 от 2005 г.). 

Мотиви:
В искането се поддържа, че атакуваните разпоредби противоречат на чл. 

84, т. 11 и на принципа за правовата дъражава. Сочи се, че с тези законови 
текстове министърът на външните работи изземва функциите на Народното 
събрание, президента и Министерския съвет, като еднолично решава кои во-
енни кораби с какво въоръжение и за колко време могат да бъдат на българска 
територия, както и че се дава много широко понятие за „съюзнически кораб“, 
включвайки в него и кораби на чужди държави, извън членките на НАТО.

141 Обн., ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г. 
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а) Въпроси
Съдържанието на понятието „чужди войски“ по смисъла на чл. 84, т. 11 

от Конституцията.
б) Аргументи
Конституционният съд е имал възможността неколкократно да даде за-

дължително тълкуване, по повод питания в различни аспекти, на чл. 84, 
т. 11 от Конституцията в смисъл, че разрешение за пребиваване на чужди 
войски на територията на страната или за преминаването им през нея, когато 
то няма военен или военно-политически характер, дават други държавни 
органи, извън Народното събрание, определени със закон. Такава законова 
уредба е именно и атакуваната, респективно възложеното с нея разреши-
телно правомощие на държавен орган в лицето на министъра на външните 
работи, поради което към нея е изцяло относимо посоченото задължително 
тълкуване на чл. 84, т. 11 от Конституцията. Още повече, че в атакуваните 
разпоредби предоставеното правомощие се предпоставя допълнително и от 
изпълнението на съюзнически задължения, които произтичат от ратифици-
ран, обнародван и влязъл в сила за Република България международен до-
говор. Такъв договор е и ратифицираният от Народното събрание със закон, 
обнародван в „Държавен вестник“, бр. 22 от 2004 г., Северноатлантически 
договор, подписан на 4 април 1949 г. Тези договори, според чл. 5, ал. 4 от 
Конституцията, стават част от вътрешното право и имат предимство пред 
законовите норми, които им противоречат. Това изисква и същевременно 
конституционосъобразно обуславя облекчаването на разрешителния режим, 
което е постигнато със законовата уредба по отношение на органа, на който 
е възложено разрешителното правомощие. 

 Неоснователно е твърдението на искателите за наличие на противоре-
чие между атакуваните разпоредби и разпоредби на Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), според които Минис-
терският съвет разрешава пребиваването и преминаването на чужди вой-
ски и съюзнически въоръжени сили на територията на страната. Твърдя-
ното противоречие се сочи като основание за противоконституционността 
на атакуваните разпоредби поради нарушение на чл. 4 от Конституцията, 
респективно прогласения с него принцип за правовата държава. Изложени-
те доводи в този смисъл в искането съдът намира за неубедителни. Кон-
ституционният съд счита за необходимо преди всичко да подчертае, както 
вече е изяснил, че поначало противоречията във възприетата законодателна 
уредба, както и неясноти при нейното тълкуване не са достатъчни за обя-
вяване на съответните разпоредби за противоконституционни. Изискването 
за вътрешна съгласуваност на законовата уредба би имало отношение към 
принципа на правовата държава само ако установеното противоречие по ха-
рактер и степен е конституционно нетърпимо. То трябва да засяга конститу-
ционни ценности и норми, за да бъде въздигнато в основание за обявяване 
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на конкретни норми за противоконституционни. Предпоставки, каквито в 
случая не са налице. 

Конституционният съд не споделя и доводите на искателите за безкон-
тролност върху действията на министъра на външните работи, свързани с 
даденото му разрешително правомощие. Както вече се посочи, то е пона-
чало силно ограничено в своя обхват от кумулативно посочените условия 
за неговото упражняване в атакувания закон. Наред с това разрешението се 
дава след съгласуване с министъра на отбраната, министъра на вътрешните 
работи и министъра на транспорта и съобщенията. Това е гаранция за уп-
ражняване на контрол върху законосъобразността и правилността на разре-
шителния акт. За неговото издаване незабавно се уведомява Министерският 
съвет. Той, според чл. 107 от Конституцията, има правомощието да отме-
ня незаконосъобразните или неправилните актове на министрите. Всичко 
това означава, че има обезпечен контрол върху действията на министъра на 
външните работи по упражняване на разрешителното му правомощие, който 
е дори конституционно гарантиран. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

ІІІ.5. Законодателна дейност на Народното 
събрание
ІІІ.5.1. Легислатура

Чл. 64 (1) Народното събрание се избира за срок от 4 години. 
(2) В случай на война, военно или друго извънредно положение, настъпи-

ли по време или след изтичане на мандата на Народното събрание, срокът 
на неговите пълномощия се продължава до отпадането на тези обстоя-
телства.

Чл. 75. Новоизбраното Народно събрание се свиква на първо заседа-
ние от президента на републиката най-късно 1 месец след избирането на 
Народно събрание. Ако в посочения срок президентът не свика Народното 
събрание, то се свиква от една пета от народните представители.

РЕШЕНИЕ № 5 от 22 март 2001 г. по к.д. № 5/2001 г.142

делото е образувано по искане на: 70 народни представители. 
Иска се: даване на задължително тълкуване на чл. 64, ал. 1 от Конститу-

цията с въпроса: Кога едно Народно събрание започва да упражнява своите 
пълномощия, респ. от кой момент започва да тече четиригодишният срок за 
неговото избиране? 

142 Обн., ДВ, бр. 30 от 28 март 2001 г. 
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Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2  
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Четиригодишният срок по чл. 64, ал. 1 от Конституцията започва да тече 

от датата на изборите за Народно събрание.
Мотиви:
а) Въпроси
Кога едно Народно събрание започва да упражнява своите пълномощия, 

респ. от кой момент започва да тече четиригодишният срок за неговото из-
биране?

б) Аргументи
Народното събрание е представителен орган. Конституцията изрично го-

вори за „мандат“ и „срок на пълномощия“ на Народното събрание – чл. 64, 
ал. 2. Лице, което не е упълномощено чрез избор, не може да бъде член на 
парламента. Политическата воля на избирателите (конституентите), изразе-
на чрез пряко упражняване на избирателно право (чл. 10 и чл. 42, ал. 1 от 
Конституцията), учредява Народното събрание. Тази воля се изразява чрез 
акта на избора, конституционно признат и гарантиран. Изборът е акт на ов-
ластяване. Властническите правомощия на Народното събрание възникват 
от деня на избора. Упълномощаването не може да бъде отделно от акта на 
избора. Няма друг акт освен избора, който делегира власт на парламента. 
Нито актовете, констатиращи редовността на изборите, нито клетвата на 
народните представители и вътрешното структуриране на органа го овлас-
тяват. Избирателите са тези, които овластяват Народното събрание да изпъл-
нява възложените му от Конституцията функции за определения в нея срок. 

Няма спор, че Народното събрание е колективен орган, състоящ се от 
конституционосъобразно и законосъобразно избрани народни представите-
ли. И при избор на Народно събрание, и при избор на отделен народен пред-
ставител правопораждащият акт е актът на избора, упражнен по надлежен 
ред. В началото е изборът. 

Народното събрание се избира за срок от четири години. Отношението 
на представителство е срочно. Този срок, с изключение на случаите по чл. 64, 
ал. 2 от Конституцията, не може да продължава повече от четири години. Ха-
рактерът на органа (определен от Конституцията като представителен) и на-
чинът на учредяването му (чрез избор) определят правното значение на срока, 
неговото начало и край. Срокът не е самоцелен. От една страна, той отразява 
присъщата на демократичното конституционно управление необходимост от 
периодично актуализиране на политическата воля на избирателите. От друга 
страна, срокът има смисъл на гаранция срещу присвояване (удължаване) на 
властническите правомощия на парламента против волята на избирателите. 

Ето защо както смисълът на срока, така и началото на неговото изчисля-
ване не могат да бъдат отделени от акта на избора. Пълномощията на органа 
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възникват с неговото овластяване. Срокът по чл. 64, ал. 1 от Конституцията 
започва да тече от деня на изборите за Народно събрание, а ако изборите са 
няколко дни – от последния от тях. Меродавен е моментът, в който е упраж-
нено правато на избор; от този момент новото Народно събрание e избрано. 
Аргумент в тази насока съдържа и чл. 75 от Конституцията. Според тази 
разпоредба „Новоизбраното Народно събрание се свиква на първо заседа-
ние от президента на републиката...“, а ако не се свика от него в посочения 
едномесечен срок, „то се свиква от една пета от народните представители“. 
Следователно още веднага след избора са налице редовни конституционни 
пълномощия на избраните народни представители, които в качеството си 
на такива свикват новоизбрания законодателен орган. Езикът на Конститу-
цията ясно и категорично признава съществуването на Народно събрание 
преди първото заседание, на което народните представители полагат клетва 
и избират председател и заместник-председател.

Конституционната уредба разграничава два отделни момента. Първият 
момент е избирането на Народно събрание по смисъла на чл. 64, ал. 1 от 
Конституцията. От този момент (датата на изборите) започва да тече четири-
годишният срок, установен в същата норма. Втори, отделен момент е нача-
лото на упражняване на пълномощията на Народното събрание като колек-
тивен, структурен орган, което започва с първото заседание. Конституцията 
не посочва най-ранния срок за свикване на първото заседание на Народното 
събрание; тя посочва само крайния срок – чл. 75. Следователно няма консти-
туционни пречки, доколкото правнотехнически това е възможно, свикването 
да стане в първия ден на изборите. Друг е въпросът, че практически това е 
невъзможно и тази невъзможност е отразена на законово (но не конституци-
онно) равнище в избирателните закони. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 1 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Христо данов
Съдията счита, че решението е неправилно, защото се прави недопусти-

мо смесване между понятията „мандат на народен представител“ и „мандат 
на Народното събрание“ като колективен орган. Народното събрание е са-
мостоятелен орган, който е отделен от членовете му – народните представи-
тели. Изборите само определят кои ще са лицата, които ще имат правомощие 
и ще съставляват част от корпоративната единица – Народното събрание. 

Народното събрание като колективен, самостоятелен, постоянно дейст-
ващо орган следва да се разглежда отделно от избора на народните пред-
ставители, които, докато не се проведе първото събрание, което е учредява-
що органа, нямат нито едно от правомощията, които притежават след това 
събрание. Поради това съдията смята, че мандатът на Народното събрание 
изтича точно четири години от датата, на която е проведено първото му за-
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седание и на което избраните народни прадставители са положили клетва. 
Според него четиригодишният срок не може да започва да тече от избора на 
народните представители, тъй като по този начин се съкращава мандатът му 
с времето, докато бъде открито първото събрание, а Конституцията изрично 
повелява – чл. 64, ал. 1, че мандатът му е определен да бъде точно четири 
години. Съкращаването на този срок не намира оправдание в нито един от 
текстовете на основния закон. 

ІІІ.5.2. Видове закони
Чл. 60 (1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, устано-

вени със закон, съобразно техните доходи и имущество.
Чл. 84, т. 3 (изм. ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Народното събрание установява 

данъците и определя размера на държавните данъци. 
Преди изменението: Народното събрание установява данъците и опре-

деля техния размер.

РЕШЕНИЕ № 6 от 19 март 1998 г. по к.д. № 4/1998 г.143

делото е образувано по искане на: главния прокурор. 
Иска се: установяване противоконституционността на разпоредби от 

Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ, ДВ, бр. 118 от 
1997 г.) поради противоречие с чл. 60, ал.1 и чл. 84, т. 3 от Конституцията. В 
искането се твърди, че има нарушение и на чл. 19, ал. 2 от Конституцията, 
за което вж. раздел І.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 33, ал. 3 от За-

кона за облагане доходите на физическите лица, както и § 5 от преходните и 
заключителните разпоредби на същия закон (ДВ, бр. 118 от 1997 г.).

Мотиви:
а) Въпроси
Правомощието на парламента да определя размера на данъците може ли 

да бъде делегирано на общинските съвети и ще представлява ли нарушение 
на Конституцията?

б) Аргументи
Окончателният годишен (патентен) данък е установен със ЗОДФЛ. За 

данъчните субекти, които извършват търговска, производствена или друг 
вид дейност, е определен минимален и максимален предел на данъка. С 

143 Обн., ДВ, бр. 35 от 27 март 1998 г.
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чл. 33, ал. 3 ЗОДФЛ определянето на размера му в тези предели е възложено 
на общинските съвети, които са задължени за взетите от тях решения да 
уведомят министъра на финансите. Посочената разпоредба, предоставяща 
на общинските съвети определянето на размера на данъка, е противокон-
ституционна.

Конституционните принципи, на които трябва да съответстват данъч-
ните норми, включват изискването за установяване на данъците и определя-
не на размера им от Народното събрание. Този извод се основава на чл. 60, 
ал. 1 от Конституцията, от което следва, че данъчните задължения се създа-
ват със закон, а не с акт на друг държавен орган. Той се основава и на чл. 84, 
т. 3 от Конституцията, според който само Народното събрание е компетентно 
да въвежда данъци и да определя техния размер.

Като се има предвид правомощието на Народното събрание по чл. 84, 
т. 3 от Конституцията, трябва да се заключи, че въвеждането на данъчни 
задължения и определянето на размера могат да станат само със закон, а не 
и с подзаконов акт. В този смисъл е и Решение № 3 от 9 февруари 1996 г. по 
к.д. № 2/1996 г., в което е посочено, че отбелязаното правомощие принадле-
жи изключително на Народното събрание и не може да се делегира. Затова 
със закон следва да бъдат определени всички показатели, чрез които може да 
се индивидуализира размерът на данъка за всеки данъчен субект.

В чл. 33, ал. 3 ЗОДФЛ липсват такива показатели. Тази разпоредба въз-
лага на общинските съвети да конкретизират размера на данъка в границите 
по чл. 31, ал. 1, т. 3–7 ЗОДФЛ, без да посочва обстоятелствата, които имат 
значение за това. По такъв начин в противоречие с чл. 84, т. 3 от Консти-
туцията определянето на размера на данъка е предоставено всъщност на 
общинските съвети, от преценката на които зависи дали той да бъде към 
минимума, или към максимума на надлежно фиксираните предели.

Съдът счита, че е противоконституционен и § 5 на преходните и заклю-
чителните разпоредби от ЗОДФЛ, който е свързан с чл. 33, ал. 3 от същия 
закон, тъй като предвижда за настоящата година срок за определяне кон-
кретния размер на данъка от общинските съвети.

Решението е подписано от 10 конституционни съдии, от които 1 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Асен Манов 
Съдията счита, че искането е неоснователно, тъй като самият чл. 60, 

ал. 1 от Конституцията предвижда размерът на данъците да се определя в 
абсолютен размер, еднакъв за всички данъкоплатци, а в определени граници 
(с установени минимум и максимум), да се определи и конкретният данък. 
Това следва от съдържащото се в текста изискване данъците да бъдат съо-
бразени с доходите и имуществото на гражданите. За да се спази това из-
искване, е необходимо облагателният орган да може да определи по-висок 
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или по-нисък данък в зависимост от имущественото състояние на данъко-
платеца, като тази възможност следва да бъде осигурена в съответния закон. 
Именно това е направено с оспорените текстове на ЗОДФЛ. По-нататъшни-
те действия – индивидуализирането на данъците с оглед икономическата 
ситуация в общините и материалните възможности на данъкоплатците, са 
въпрос на събиране на данъците и няма пречка те да бъдат възложени на 
общинските съвети. 

Чл. 62 (1) Народното събрание осъществява законодателната власт и 
упражнява парламентарен контрол.

Чл. 87 (1) Право на законодателна инициатива има всеки народен пред-
ставител и Министерският съвет.

РЕШЕНИЕ № 2 от 30 март 2000 г. по к.д. № 2/2000 г.144

делото е образувано по искане на: 55 народни представители.
Иска се: установяване противоконституционността на чл. 8 от Данъч-

ния процесуален кодекс (ДПК, обн. ДВ, бр. 103 от 1999 г.) поради противо-
речие с чл. 62 (тогава само с една алинея) и чл. 87, ал.1 от Конституцията. 
С разпоредбата на чл. 8 ДПК се въвежда изискването предложенията за 
промени в законодателството, „отнасящи се до данъчната политика или за-
сягащи дейността на данъчната администрация“, задължително да се при-
дружават от оценка на Министерството на финансите за влиянието на пред-
лаганите промени върху приходите в бюджета и становище на данъчната 
администрация за ефективността на тези промени „по администрирането 
на данъците“.

Иска се установяване противоконституционността и на други разпоред-
би на същия кодекс, за което вж. раздели І, ІІ и VІ.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 8 ДПК (ДВ, бр. 

103 от 1999 г.). За останалата част от диспозитива на решението вж. раздели 
І, ІІ и VІ.

Мотиви:
а) Въпроси
Дали и доколко оспореното законово изискване за оценка на Минис-

терството на финансите и за становище на държавната администрация, ко-
ито трябва да придружават упражняването на законодателната инициатива, 
ограничава и практически осуетява осъществяването на конституционното 
право на законодателна инициатива у всеки народен представител?

144 Обн., ДВ, бр. 29 от 7 април 2000 г. 
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б) Аргументи
Искането е основателно. Разпоредбата е противоконституционна. Пра-

вото на законодателна инициатива у всеки народен представител е безу-
словно. Уредбата на правото на законодателна инициатива в чл. 87, ал. 1 
от Конституцията не съдържа допълнителни условия и такива не могат да 
бъдат въвеждани със закон. Да се допусне обратното, би означавало да се 
позволи на всяко парламентарно мнозинство да създава със закон такива 
условия, които на практика осуетяват упражняването на това право. Ос-
порената разпоредба поставя упражняването на правото на законодателна 
инициатива в зависимост от волята на органи на изпълнителната власт, тъй 
като не предвижда задължение за изпълнителните органи да издадат оцен-
ката и/или становището, нито законови срокове за това. Поради характера 
на въпросните актове тяхното обжалване и заместването им със съдебно 
решение е невъзможно. По този начин отказът или забавата да бъдат изда-
дени изискваните от чл. 8 ДПК актове се превръща в непреодолимо препят-
ствие за народните представители и осуетява упражняването на конститу-
ционното им право на законодателна инициатива. Последното се оказва в 
зависимост от срочното и добросъвестното съдействие на изпълнителната 
власт, което на практика лишава народните представители от гаранциите на 
чл. 8 и чл. 62 от Конституцията при упражняване на една от основните им 
конституционни функции. Ето защо разпоредбата на чл. 8 ДПК е противо-
конституционна.

Решението в частта му относно чл. 8 от дПК е подписано от 12 кон-
ституционни съдии. 

РЕШЕНИЕ № 10 от 26 юни 2003 г. по к.д. № 12/2003 г.145 
делото е образувано по искане на: петчленен състав на Върховния 

административен съд.
Иска се: установяване противоконституционността на разпоредбите на 

чл. 1, ал. 1 от Закона за държавните такси (ЗДТ) (обн., ДВ, бр. 104 от 1951 г.; 
изм., бр. 55 от 1991 г. и бр. 100 от 1996 г.) в частта му, с която на Министер-
ския съвет е делегирано правомощие да одобрява тарифи, с които да опре-
деля размера на държавните такси, и на чл. 8, ал. 2 от Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 34 от 2000 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на петчленния състав на Върховния администрати-

вен съд за установяване противоконституционността на чл. 1, ал. 1 от Зако-
на за държавните такси (обн., ДВ, бр. 104 от 1951 г.; изм., бр. 55 от 1991 г. и 

145 Обн., ДВ, бр. 60 от 4 юли 2003 г.
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бр. 100 от 1996 г.) и на чл. 8, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър 
(ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 1 януари 2001 г.). 

Мотиви:
Аргументи
Относно противоконституционността на чл. 1, ал. 1 от Закона за 

държавните такси (ЗДТ)
Определянето на размера на данъците може да стане единствено от зако-

нодателния орган. Съгласно чл. 84, т. 3 от Конституцията Народното събра-
ние не само установява данъците, но и определя техния размер. То не може 
да делегира това свое право на изпълнителната власт. 

Веднага следва да се отбележи разликата между понятията „установява“ 
и „определя“. „Установяване“ означава въвеждане, посочване на нещо, дока-
то „определяне“ е точното и ясно даване на всички присъщи негови белези. 
Като се изхожда от това, следва да се посочи, че установяването на данъците 
и таксите със закон означава, че само със закон, а не с подзаконов нормати-
вен акт може да се въведе един данък или такса и задължение на гражданите 
да ги плащат. Определянето обаче на размера на данъка е различно от него-
вото установяване. Конституцията е предвидила само размерът на данъци-
те да се определи със закон. При това конституционната разпоредба се отна-
ся до всички елементи относно размера на данъка – данъчен обект, данъч на 
основа, данъчна единица, данъчна ставка и пр. (Решение № 3 от 1996 г. по 
к.д. № 2/1996 г.; Решение № 9 от 1996 г. по к.д. № 9/1996 г.). 

Решаването на въпроса, дали чл. 1, ал. 1 ЗДТ е противоконституцио-
нен, е свързано със съпоставяне изключителното правомощие на Народно-
то събрание да определя размера на данъците с чл. 60, ал. 1 от Конституци-
ята, в който е казано, че данъците и таксите се установяват със закон. Разли-
чието между чл. 84, т. 3 от Конституцията и чл. 60, ал. 1 от нея не е случай-
но. Поначало таксата се заплаща срещу извършена услуга. Задължението да 
се плати се поражда по волята на гражданина, който желае да се ползва от 
дадена услуга. От чл. 13, ал. 4 на Данъчния процесуален кодекс (ДПК) може 
да се направи изводът, че таксите, които се заплащат срещу услуга, са част-
ни държавни или общински вземания. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии. 

Чл. 84. Народното събрание: 
2. приема държавния бюджет и отчета за изпълнението му;
Чл. 87. (2) Законопроектът за държавния бюджет се изготвя и внася 

от Министерския съвет.
Чл. 106. Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния 

бюджет.
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РЕШЕНИЕ № 6 от 29 март 2001 г. по к.д. № 17/2001 г.146

делото е образувано по искане на: 61 народни представители.
Иска се: 1. даване на задължително тълкуване на чл. 106 от Конститу-

цията в частта „Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния 
бюджет“; 

2. установяване противоконституционността на чл. 35, ал. 2 от Закона 
за устройството на държавния бюджет (ЗУДБ): „Министърът на финансите 
може да разреши допълнителни кредити, когато те са покрити от преизпъл-
нение на собствени приходи и от разкриване на нови приходоизточници, без 
да се влошава балансът на държавния бюджет.“ 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
и т. 2 от Конституцията.

Конституционният съд реши:
1. Съгласно чл. 106 от Конституцията Министерският съвет ръководи 

изпълнението на държавния бюджет за съответната година, като упражнява 
управленска дейност, непосредствено възложена му със закон. Той може да 
изразходва повече средства от гласуваните в Закона за държавния бюджет 
без разрешение на Народното събрание, когато за това изрично е оправомо-
щен със закон при условията, посочени в него. 

2. Отхвърля искането на 61 народни представители за установяване на 
противоконституционността на разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от Закона за 
устройството на държавния бюджет (обн., ДВ, бр. 67 от 1996 г.; изм., бр. 46 
от 1997 г., бр. 154 от 1998 г.). 

Мотиви:
С исканото тълкуване се цели обосноваване на твърдението за противо-

конституционността на разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от ЗУДБ.
а) Въпроси
Ако само с акт на министъра на финансите, респ. с акт на Министерския 

съвет, а не с акт на Народното събрание се разрешава разходването на до-
пълнителните средства от държавната хазна, означава ли това, че министъ-
рът на финансите / МС дописва приетия от Народното събрание държавен 
бюджет, като по този начин изключва Народното събрание от упражняване-
то на неговите конституционни бюджетни правомощия и нарушава Консти-
туцията?

б) Аргументи
Тълкуването предпоставя изясняване на съотношението между консти-

туционните норми, които регулират отделните фази на бюджетния процес, а 
именно: изготвяне и внасяне на проекта на държавния бюджет, приемане на 
държавния бюджет и отчета за изпълнението му, както и самото изпълнение 
на държавния бюджет (чл. 87, ал. 2, чл. 84, т. 2 и чл. 106 от Конституцията). 

146 Обн., ДВ, бр. 34 от 6 април 2001 г. 
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В конкретния случай като конституционно изискване към Министерския 
съвет е използван формално юридическият критерий, а именно „ръковод-
ство“ като типична управленска функция. Конституционният законодател 
извежда текущата управленска дейност, свързана с ръководството по изпъл-
нението на бюджета, от правомощията на Народното събрание и я предос-
тавя на Министерския съвет, който съгласно чл. 105, ал. 1 от Конституцията 
осъществява и вътрешната политика на държавата. При упражняване на това 
свое правомощие Министерският съвет извършва оперативното управление 
на един вече приет от Народното събрание бюджет на Република България. 

По своята същност управлението на държавния бюджет е динамичен 
процес, непосредствено свързан с изпълнението и отчитането на държавния 
бюджет, както и с регламентиране взаимоотношенията на държавния бю-
джет с местните бюджети и на държавното обществено осигуряване, и усло-
вията за създаване и използване на извънбюджетни средства на бюджетните 
организации. 

Както се посочи по-горе, изпълнението на държавния бюджет се подчи-
нява на определени правила, които конституционният законодател е въвел 
на законово равнище – ЗУДБ. 

Искането за задължително тълкуване на чл. 106, предл. 1 от Конститу-
цията се свежда само до „правото на Министерския съвет да харчи повече 
средства от гласуваните в Закона за държавния бюджет“. 

В случая разпоредбата на чл. 106, предл. 1 от Конституцията предста-
влява конституционното основание, въз основа на което законодателят е 
предвидил – с нормата на чл. 35, ал. 2 ЗУДБ – възможността за допълнител-
но изразходване на средства, когато те не са гласувани в ЗУДБ. 

Разпоредбата на чл. 35, ал. 2 ЗУДБ има предвид две изисквания, когато 
разпоредителят с държавни средства, в случая министърът на финансите 
може да се ползва от правото да отпусне „допълнителни кредити“. 

Първото изискване е, че тези кредити са покрити от преизпълнение на 
собствени приходи (очакваните и постъпили парични средства в държавния 
бюджет въз основа на нормативни актове), както и разкриване на нови при-
ходоизточници. 

Второто изискване е да не се влошава балансът на държавния бюджет. 
Тези две изисквания са в кумулативна връзка. 

Да се приеме обратното, а именно, че Народното събрание се изключва 
от законотворческия процес, след като Министерският съвет разходва до-
пълнителни средства над предвидените в бюджета, значи да се обезсмисли 
даденото от Конституцията право за ръководство на изпълнението на дър-
жавния бюджет. Изпълнението на бюджета предполага и до голяма степен 
оперативност. Участието на Народното събрание при изпълнението на бю-
джета затруднява неговата законодателна дейност, тъй като ще се натовари 
с организационно-изпълнителски функции, което е в противоречие с кон-
ституционно прогласения принцип за разделение на властите – чл. 8 от Кон-
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ституцията, и от друга страна, ще затормози работата по непосредственото 
изпълнение на държавния бюджет. 

Конституцията е възложила ръководството по непосредственото изпъл-
нение на държавния бюджет на Министерския съвет. Тъй като за този про-
цес не е предвидена конституционна норма, конституционният законодател 
е оставил уреждането на тази материя на обикновеното законодателство – 
ЗУДБ. Разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от този закон е в конституционна връзка 
с чл. 106 от Конституцията. 

Въз основа на възникналото конституционно основание по чл. 106 от 
Конституцията няма конституционна пречка за законодателя да определи 
случаите, в които Министерският съвет, респективно министърът на финан-
сите като член на кабинета, да осъществява ръководството, изпълнението и 
контрола по изпълнението на държавния бюджет. 

След като липсва конституционна забрана, законодателят може да оп-
ределя в кои случаи Министерският съвет, респективно министърът на фи-
нансите, ще изпълнява функциите по изпълнението на държавния бюджет. 
Законодателят правилно е приел чрез атакуваната норма от ЗУДБ, че докол-
кото това изпълнение е възложено на Министерския съвет, последният може 
да делегира права на министъра на финансите. 

Министърът на финансите може да разреши допълнителни кредити, кога-
то те са покрити от преизпълнение на собствени приходи и от разкриване на 
нови приходоизточници, без да се влошава балансът на държавния бюджет. 

Разпоредбата на чл. 35, ал. 2 има предвид даването на разрешение за 
отпускане на „допълнителни кредити“, а не за допълнителни разходи. Съ-
гласно т. 5 от § 1 ЗУДБ „бюджетен кредит“ е сумата, гласувана в рамките на 
бюджета, даваща право за извършване на разход, докато по т. 4 от същия па-
раграф „бюджетни разходи“ са предвидените и разходваните парични сред-
ства от държавния бюджет съгласно законите на страната. 

В конкретния случай, след като министърът на финансите следи баланса 
на държавния бюджет, на него е предоставено законовото право да разпреде-
ля допълнителни кредити, т.е. да разпределя средства за извършване на до-
пълнителни разходи, ако е налице преизпълнение на собствени приходи или 
нови приходоизточници. Необходимо е само събраните средства да са извън 
предвидените бюджетни приходи и бюджетни разходи за съответната година, 
и то без да се влошава балансът на бюджета. Очевидно, касае се за една опе-
ративна самостоятелност, предоставена на изпълнителния орган по силата на 
конституционното изискване за изпълнението на държавния бюджет. 

Тази оперативна самостоятелност не влиза в конфликт с правомощията 
на Народното събрание, дадени му с разпоредбите: на чл. 84, т. 2 от Консти-
туцията досежно приемането на държавния бюджет и приемането на отчета 
за изпълнението му и на чл. 5, т. 1 от Конституцията, по силата на която Кон-
ституцията е върховен закон и другите закони не могат да  ѝ   противоречат. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии. 
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ІІІ.5.3. Законодателен процес

Чл. 87. (1) Право на законодателна инициатива имат всеки народен 
представител и Министерският съвет. 
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 30 януари 1997 г. по к.д. № 26/1996 г.147

делото е образувано по искане на: 52 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционност на разпоредбите 

на чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за данък върху печалбата (ЗДПч) (ДВ, бр. 59 
от 1996 г.) и на § 9 от преходните и заключителните разпоредби на същия 
закон.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на 52 народни представители от ХХХVІІ Народно 

събрание за обявяване на противоконституционността на разпоредбите на 
чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за данък върху печалбата (ДВ, бр. 59 от 1996 г.) и § 
9 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон.

Мотиви:
І. По искането за обявяване противоконституционността на чл. 15, 

ал. 1 и 2 ЗДПч – вж. раздел 1
II. По искането за обявяване противоконституционността на § 9 от 

преходните и заключителните разпоредби на ЗДПч 
а) Въпроси
Дали разпоредбата нарушава правото на законодателна инициатива на 

всеки народен представител, гарантирано от чл. 87, ал. 1 на Конституцията?
б) Аргументи
С § 9 от този закон се дава възможност годишните амортизационни нор-

ми, установени в чл. 15, ал. 2 ЗДПч, да бъдат в по-голям размер. Предвидено 
е това да става с решение на НС, а то може да бъде само законодателно. За 
целта Министерският съвет трябва да предложи минимални амортизацион-
ни срокове. Няма пречка всеки народен представител да упражни законо-
дателна инициатива и в конкретния случай. Това е така, защото правото на 
законодателна инициатива на депутатите е неограничено и те винаги могат 
да го упражнят. Следователно атакуваната разпоредба на § 9 от преходните 
и заключителните разпоредби на Закона за данък върху печалбата не проти-
воречи на Конституцията. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

147 Обн., ДВ, бр. 17 от 25 февруари 1997 г.
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Чл. 81 (1) Народното събрание може да заседава и приема своите ак-
тове, когато присъстват повече от половината народни представители 
(редакция, действаща при постановяването на решението).

Чл. 86 (1) Народното събрание приема закони, решения, декларации и 
обръщения.

РЕШЕНИЕ № 25 от 29 септември 1998 г. по к.д. № 22/1998 г.148

делото е образувано по искане на: 48 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционност на решението за 

вземане на акт от международни конвенции, протоколи и препоръки на 
МОТ, прието от Народното събрание (ДВ, бр. 68 от 1998 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането за установяване противоконституционност на Реше-

ние за вземане на акт от международни конвенции, протоколи и препоръки 
на Международната организация на труда – ДВ, бр. 68 от 1998 г. 

Мотиви:
В искането се поддържа, че оспореният акт е извън компетенциите на 

Народното събрание и че е приет в нарушение на конституционното изис-
кване за кворум. 

а) Въпроси
Народното събрание може ли да приема решения извън упражняването 

на предвидените му в Конституцията правомощия?
113 гласували с електронни карти народни представители означават ли, 

че решението е прието без кворум? 
б) Аргументи
Конституцията не съдържа разпоредби относно кръга на въпросите, ко-

ито могат да бъдат предмет на решения. Следователно основният закон на 
Република България не изключва поначало от този кръг въпроси правото на 
парламента да „приема за сведение и взема акт от международни конвенции, 
протоколи и препоръки“ с решение. 

 Правото на Народното събрание да се произнася с решение в конкрет-
ния случай е упражнено в неговата функционална връзка с изпълнението 
на международни задължения за българската държава. По силата на чл. 19, 
ал. 5, буква „b“ и ал. 6, буква „b“ от Устава на Международната организация 
на труда конвенциите и препоръките, приети от Международната конферен-
ция на труда, задължително следва да бъдат представени в указаните в по-
сочените разпоредби срокове „на властта или органите, в компетентността 
на които влизат урежданите въпроси, за приемането на закон или други мер-

148 Обн., ДВ, бр. 114 от 2 октомври 1998 г.
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ки“. Ето защо направеното в искането възражение, че „такава „процедура за 
сведение“ не е предвидена“, е неоснователно. 

Това задължение за представяне е различно и независимо от ратифи-
кацията на съответните международни актове. Целта и правният ефект на 
акта на представянето са различни от тези на акта на ратификацията. Задъл-
жението за представяне е предвидено изрично в цитираните разпоредби на 
Устава на Международната организация на труда и обвързва българската 
държава. Изпълнението му не предрешава въпроса за ратификацията, който 
е отделен и самостоятелен въпрос. 

Въпросът за задължителността на решението в съответствие с чл. 86, 
ал. 2 от Конституцията, така както е поставен в искането, е въпрос за прак-
тическото му прилагане, а не за неговата конституционосъобразност. 

По въпроса за правната сила на Устава на Международната организация 
на труда Конституционният съд счита за уместно да отбележи, че този акт е 
международен договор, тъй като е част XII от Договора за мир между съюзе-
ните и сдружени сили и България от 1919 г., утвърден, ратифициран и обна-
родван (ДВ, бр. 239 от 1920 г.) и е в сила за България от 1920 г. Последната 
ратификация на изменението на устава е от 1973 г. (ДВ, бр. 67 от 1973 г.). Съ-
държащите се в него правни норми са задължителни за българската държава. 

Приетото от Народното събрание решение е конституционно допустим 
акт за изпълнение на международноправно задължение на българската дър-
жава. 

Относно кворума на заседанията на Народното събрание Конституци-
онният съд в своите решения последователно се придържа към становище-
то, че „при преценката за конституционосъобразност на процедурата при 
гласуване и приемане на актовете на Народното събрание Конституцион-
ният съд изхожда от данните в стенографските протоколи за заседанията 
на Народното събрание. Той не може да открива производство по тяхното 
оспорване. Стенографските протоколи са официални документи на Народ-
ното събрание и имат доказателствена сила за отразените в тях изявления, 
обстоятелства и констатации, вкл. за броя на присъстващите народни пред-
ставители (кворум)..., които констатации могат да бъдат правени само от 
Народното събрание“ (Решение № 3 от 30 март 1993 г. по к.д. № 2/1993 г. 
– ДВ, бр. 29 от 1993 г.). В този смисъл е и Решение № 18 от 5 октомври 1995 г. 
по к.д. № 16/1995 г. (ДВ, бр. 93 от 1995 г.). 

От стенограмата на заседанието на Народното събрание е видно, че то 
е открито при наличие на кворум. От компютърната разпечатка на гласу-
ването е видно, че гласуването на оспореното решение се предхожда от 
гласуване на друго процедурно предложение, в което гласуване са участва-
ли 153 народни представители. Двете гласувания са разделени във времето 
от 4 минути. Съпоставянето на тези факти сочи, че броят на гласувалите 
в този и други подобни случаи се определя не от присъстващите в залата 



423ІІІ.5. ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

народни представители, а от тези от тях, които са упражнили правото си на 
глас. Останалите народни представители, които са присъствали в залата, 
не са изпълнили конституционното си задължение чрез своя глас (вклю-
чително чрез гласуване „въздържал се“, което се отразява в протокола) да 
изразят отношението си към поставения на гласуване въпрос. Наличието на 
кворум не е оспорено по време на заседанието и не е поискана проверка на 
кворума по съществуващата процедура в от Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание. Позоваването на липса на кворум от 
тяхна страна в случая е злоупотреба с правото им на искане пред Конститу-
ционния съд и е крайно нежелателно от гледна точка на конституционното 
правосъдие. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 1 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев
Съдията изразява своето несъгласие само с отхвърлянето на искането и 

досежно сочените нарушения на процедурата при гласуването на решение-
то. Той препраща към особеното мнение, с което е подписал Решение № 18 
от 5 октомври 1995 г. по к.д. № 11/1998 г., и развитите в него съображения, 
както и на посочените там предходни становища в същия смисъл. Щом като 
общият брой на взелите участие в гласуването е по-малък от половината 
на всички народни представители, не може да се счита, че изискването на 
чл. 81, ал. 1 от Конституцията е спазено. 

Чл. 81. (1) (Преди изменението – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Народното съ-
брание може да заседава и приема своите актове, когато присъстват по-
вече от половината народни представители. (Изм., ДВ, бр. 12 от 2007 г.) 
Народното събрание открива заседанията си и приема своите актове, когато 
присъстват повече от половината народни представители.

Чл. 87. (1) Право на законодателна инициатива имат всеки народен 
представител и Министерският съвет.

Чл. 88. (1) Законите се обсъждат и приемат с две гласувания, които 
се извършват на отделни заседания. По изключение Народното събрание 
може да реши двете гласувания да се извършат в едно заседание.

РЕШЕНИЕ № 28 от 20 октомври 1998 г. по к.д. № 26/1998 г.149

делото е образувано по искане на: 50 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционността на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките 
(ЗИДЗГВБ) (ДВ, бр. 73 от 1998 г.).

149 Обн., ДВ, бр. 123 от 23 октомври 1998 г.
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Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на 50 народни представители за обявяване за проти-

воконституционен Закона за изменение на Закона за гарантиране на влого-
вете в банките (ДВ, бр. 73 от 1998 г.).

Мотиви:
В искането се поддържа, че законът е противоконституционен, тъй като 

е приет в нарушение на законодателната процедура в едно заседание и без 
необходимия кворум.

а) Въпроси
Може ли двете пленарни гласувания на законопроект да бъдат осъщест-

вени в едно заседание на Народното събрание? Нарушено ли е конституци-
онното изискване за кворум при приемането на закон, ако са гласували само 
120 народни представители?

б) Аргументи 
Първото и второто гласуване на оспорения закон са проведени в едно 

пленарно заседание. Този начин на приемане на закона е бил предложен, 
обсъждан и приет с гласуване. Доводът на вносителите на искането, че е 
бил нарушен чл. 88, ал. 1 от Конституцията, предвиждащ двете гласува-
ния на законите да се извършват на отделни заседания, е неоснователен, 
защото в същия чл. 88, ал. 1 е предвидено, че по изключение Народното 
събрание може да реши двете гласувания да се извършат в едно заседание. 
Именно така е станало. Твърдението на вносителите на искането, че до из-
вършването на двете гласувания в едно заседание може да се стигне само 
при условие, че „разглежданият въпрос е безспорен, има правнотехнически 
характер и няма народни представители, които заявяват, че ще правят пис-
мени предложения по законопроекта“, не намира опора в конституционния 
текст – чл. 88, ал. 1 от Конституцията не поставя никакви условия или изис-
квания за прилагането му. Въпросът е предоставен на свободната преценка 
на народните представители.

Не е нарушен и чл. 87, ал. 1 от Конституцията, прогласяващ правото на 
законодателна инициатива на народните представители, и произтичащата 
от него възможност за тях да правят предложения за изменения и допъл-
нения в приетия на първо гласуване законопроект. От представената по де-
лото извадка от експресната стенограма за заседанието се вижда, че е била 
дадена възможност да се правят предложения по приетия на първо чете-
не законопроект, че от тази възможност се е възползвал само един народен 
представител, който е предложил промени в текста на законопроекта, и че 
тези промени са били поставени на обсъждане и гласувани. По този начин 
са били изчерпани процедурните изисквания по разглеждането на законо-
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проекта след първото четене и не е имало никаква пречка той да се постави 
на второ гласуване. Наистина с чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание (ПОДНС) е предвидено, че народните 
представители правят писмено предложенията си за изменения и допъл-
нения в приетия на първо гласуване законопроект, които се отправят чрез 
председателя на Народното събрание до председателя на водещата комисия, 
прави се мотивиран доклад по тях и пр. Този ред е важим при хипотезата на 
изречение първо на чл. 88, ал. 1 от Конституцията, т.е. тогава, когато две-
те гласувания на законопроекта се извършват на отделни заседания. Той е 
неприложим в случая, когато Народното събрание реши двете гласувания 
да се извършат в едно заседание. Независимо от това несъобразяването с 
разпоредби на ПОДНС никога не може да бъде основание да се обяви за 
противоконституционен един акт на Народното събрание. В този смисъл е 
постоянната практика на Конституционния съд.

Неоснователно е и твърдението, че при второто гласуване на законопро-
екта не е имало необходимия кворум от минимум 121 народни представи-
тели, като по този начин законът е бил приет в нарушение на чл. 81, ал. 1 
от Конституцията. Твърдението се обосновава с обстоятелството, че в гла-
суването са участвали 120 народни представители. Както нееднократно е 
приемал Конституционният съд, кворумът на Народното събрание се опре-
деля от броя на присъстващите в пленарната зала народни представители, а 
не от броя на гласувалите. При това правнорелевантна констатация относно 
наличието или липсата на кворум може да прави само Народното събрание, 
която се отразява в протокола за заседанието му.

А видно от експресната стенограма за заседанието е, че разглеждането 
на проектозакона е протекло при необходимия кворум, но някои народни 
представители не са гласували и това е довело до отчитане, че в гласуване-
то, с което е приет законът, са участвали само 120 народни представители.

Едно от основните конституционни задължения на народните предста-
вители е да присъстват на заседанията на Народното събрание и да вземат 
отношение по разглежданите закони или решения, като гласуват със „за“, 
„против“ или „въздържал се“. Неизпълнението на това задължение е едно 
недопустимо поведение, което не бива да се толерира. То обаче не може да 
даде основание да се оспорват приетите с гласовете на останалите народни 
представители закони чрез искания пред Конституционния съд за обявява-
нето им за противоконституционни под предлог, че не е имало необходимия 
кворум. Ако действително не е имало кворум, това е следвало да се конста-
тира по време на заседанието чрез проверка и да се отрази в стенографския 
протокол.

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.
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Чл. 88. (1) Законите се обсъждат и приемат с две гласувания, които 
се извършват на отделни заседания. По изключение Народното събрание 
може да реши двете гласувания да се извършват в едно заседание. 

(2) Другите актове на Народното събрание се приемат с едно гласуване. 
(3) Приетите актове се обнародват в „Държавен вестник“ не по-късно 

от 15 дни след приемането им. 

РЕШЕНИЕ № 7 от 26 март 1998 г. по к.д. № 5/1998 г.150 
делото е образувано по искане на: 50 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционност на § 14, т. 5, буква 

„а“ от Закона за изменение и допълнение на Закона за административните 
нарушения и наказания (ЗИДЗАНН) (ДВ, бр. 11 от 1998 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на 50 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за установяване на противоконституционност на § 14, т. 5, буква 
„а“ от Закона за изменение и допълнение на Закона за административните 
нарушения и наказания (ДВ, бр. 11 от 1998 г.). 

Мотиви:
а) Въпроси
Може ли да е конституционосъобразен акт, при който е нарушен редът 

за приемане на закон?
б) Аргументи 
Преценката за конституционосъобразност съгласно разпоредбата на 

чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията трябва да бъде направена единствено с 
оглед на това, дали са нарушени конституционни разпоредби, а не разпоред-
би на други правни актове, въвеждащи допълнителни изисквания или про-
цедури. Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание 
(ПОДНС) подлежи на контрол за конституционосъобразност. Неспазването 
му не може да бъде приравнено с нарушаване на Конституцията. Поради 
това твърдените в искането нарушения на ПОДНС са без значение за ре-
шаване на настоящото дело и Конституционният съд не обсъжда дали тези 
правила са били нарушени. 

Поправяне на очевидна фактическа грешка в закон не е изрично уредено 
от Конституцията. Няма съмнение обаче, че поправка трябва да бъде въз-
можна и че за поправянето изискването на чл. 88, ал. 1 от Конституцията не 
се отнася. За поправката на очевидна фактическа грешка следва да се прила-
га ал. 2 на чл. 88 от Конституцията. Според нея другите актове на Народното 

150 Обн., ДВ, бр. 38 от 3 април 1998 г.
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събрание извън законите се приемат с едно гласуване. Точно така е постъпи-
ло Народното събрание в случая, предмет на делото. Ето защо приемането на 
поправката на очевидна фактическа грешка, допусната в текста на § 14, т. 5, 
буква „а“ ЗИДЗАНН, с едно гласуване не нарушава Конституцията. Вярно е 
обратното. Тази поправка е съобразена с Конституцията. 

С поправяне на очевидна фактическа грешка, допусната в редакцията 
на законов текст, не се нарушава чл. 4 от Конституцията. Напротив, имен-
но началата на правовата държава изискват да се избегне обнародването в 
„Държавен вестник“ и влизането в сила на законова норма, която погрешно 
посочва редакцията на заварената разпоредба, която новият закон изменя. 

При отстраняване на очевидна фактическа грешка преди обнародване 
и влизане в сила на закон не се нарушава и чл. 8 от Конституцията, защото 
авторът на грешката извършва отстраняването ѝ  , с което принципът на раз-
деление на властите е спазен. 

Не е нарушен и чл. 87, ал. 1 от Конституцията, уреждащ правото на зако-
нодателна инициатива, която е за нормотворческата дейност, а не за отстра-
няване на очевидна фактическа грешка, резултат от пропуск на Народното 
събрание да посочи вярно досегашната редакция на изменяната разпоредба. 

Конституцията в чл. 98, т. 4 предвижда извършване на действия от пре-
зидента на републиката, насочени към влизане в сила на приетите от Народ-
ното събрание закони. 

В случая създадената с § 14, т. 5, буква „а“ ЗИДЗАНН нова правна уред-
ба не е променена, за нея законодателният процес е приключил в Народното 
събрание, обнародва се именно приетото ново законодателно решение, кое-
то ще влезе в сила и ще следва да се изпълнява. Коригирана е само очевид-
ната фактическа грешка, която не засяга новата правна уредба, а уточнява 
действително заварената, която новоприетият закон изменя. При отстраня-
ване на такава грешка няма място за нова воля на държавния глава. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 1 от 1999 г. по к.д. № 34/1998 г.151

делото е образувано по искания на: главния прокурор и на 49 народни 
представители. 

Иска се: установяване противоконституционност на разпоредби на За-
кона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИДЗСВ, 
ДВ, бр. 133 от 1998 г.) поради нарушения на чл. 81, ал.1 и на чл. 88, ал.1 от 
Конституцията. Други разпоредби се оспорват като противоконституционни 
на други основания, за което вж. раздел VІ.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

151 Обн., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1999 г.
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Конституционният съд реши:
Отхвърля исканията на главния прокурор и на народните представители 

за установяване противоконституционност по твърдения за липса на кво-
рум, приемане само на едно гласуване и дописване при обнародването.

Мотиви:
а) Въпроси
Ако в гласуването е регистрирано участието само на 116 народни пред-

ставители, означава ли това, че не е имало изискуемия по Конституция кво-
рум? Ако въз основа на писмени предложения, направени след първото пле-
нарно гласуване, са приети законови разпоредби, налице ли е нарушение на 
чл. 88, ал. 1 от Конституцията, тъй като тези разпоредби се явяват гласувани 
само веднъж? 

б) Аргументи
Конституционният съд многократно е приемал, че преценката за кон-

ституционосъобразност на процедурата по гласуване и приемане на акто-
вете на Народното събрание може да се основава само на стенографските 
протоколи за заседанията на парламента. Конституционният съд не може 
да открива производство по оспорването им. Стенографските протоколи са 
официални документи на Народното събрание и имат доказателствена сила 
за отразените в тях изявления, обстоятелства и констатации, включително 
и за броя на присъстващите в пленарната зала народни представители (кво-
рум). Тези констатации могат да бъдат правени само от парламента. 

Стенограмата на заседанието на Народното събрание показва, че броят 
на гласувалите в този и други подобни случаи се определя не от присъства-
щите в залата народни представители, а от тези, които са упражнили право-
то си на глас. Останалите присъстващи в залата не са изпълнили конститу-
ционното си задължение да изразят отношението си към поставените за гла-
суване законови разпоредби. Наличието на кворум не е оспорено по време 
на заседанието и не е поискана съответна проверка на кворума. Депутатите 
са длъжни според Конституцията да вземат отношение по разглежданите в 
Народното събрание закони. Неизпълнението на това задължение е недопус-
тимо. То обаче не дава основание за оспорване пред Конституционния съд 
на приетите с гласовете на останалите депутати закони, при положение че 
липсата на кворум не е оспорена по време на пленарното заседание и тази 
липса не е установена в стенографския протокол. 

Искателите твърдят, че посочените разпоредби са предложени и приети 
след гласуване на законопроекта на първо четене, а не на две гласувания, 
както изисква Конституцията. Установява се обаче, че процесният Закон за 
изменение и допълнение на Закона за съдебната власт е приет на две гла-
сувания, извършени в отделни заседания, което е в пълно съответствие с 
изискванията на чл. 88, ал. 1, изр. първо от Конституцията. 
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В искането се твърди, че има прередактиране и дописване на текстове 
при обнародването на закона, които не са гласувани. Конституционният съд, 
като провери стенограмата от съответното заседание, констатира, че изло-
женото не отговаря на истината. Разпоредбите са обнародвани точно така, 
както са гласувани в пленарна зала. Но дори и да има грешка в обнародване-
то, тя не води до противоконституционност на този параграф и подлежи на 
поправка по съответния законов ред, който е в правомощията на Народното 
събрание, респ. на неговия председател, съгласно Закона за нормативните 
актове, Закона за „Държавен вестник“ и ПОДНС. Те са органите, които при 
евентуални грешки, включително и при обнародването, следва да направят 
необходимото, за да ги поправят. Конституционният съд може да се произ-
нася по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията само по установяване противо-
конституционност на обнародвани законови разпоредби. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 1 с 
особено мнение. 

Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев
Съдията посочва, че не се отказва по принцип от последователно зас-

тъпваното от него разбиране, че щом като общият брой на взелите непо-
средствено участие в гласуването – чрез изрично волеизявление в определен 
смисъл – е равен или по-малък от броя на половината от всички народни 
представители, конституционното изискване за кворум не е спазено, защото 
самото гласуване също се явява форма на проверка на кворума, който чл.81, 
ал.1 от Конституцията изисква, за да се провеждат заседанията на Народно-
то събрание и да приема то своите актове. 

Доколкото повдигнатите в искането на народните представители въпро-
си не са третирани в решението на КС в дълбочина, очевидно това може да 
бъде предмет единствено на бъдеща юриспруденция на Съда.

Особеното мнение засяга и други точки на решението, за което вж. раз-
дел VІ. 

РЕШЕНИЕ № 13 от 29 май 2001 г. по к.д. № 2/2001 г.152

делото е образувано по искания на: 56 народни представители; съде-
бен състав на Върховния административен съд. (Второто образувано дело е 
присъединено към първото.)

Иска се: установяване противоконституционността на Закона за тълку-
ване на чл. 47 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

152 Обн., ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001 г.
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Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционно изречение шесто от член единствен 

на Закона за тълкуване на чл. 47 от Закона за чужденците в Република Бъл-
гария (ДВ, бр. 108 от 2000 г.) със следното съдържание: „Съдебен акт по съ-
щество, постановен по жалба срещу заповед, издадена на основание чл. 40, 
ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1, на основание чл. 42 или на основание 
чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, е нищожен 
и не поражда правни последици.“ 

Прекратява производството по делото, образувано по искане на 56 на-
родни представители от XXXVIII Народно събрание и съдебен състав на III 
отделение на Върховния административен съд за обявяване противоконсти-
туционен на Закона за тълкуване на чл. 47 от Закона за чужденците в Репу-
блика България в останалата му част относно член единствен, изречения 1, 
2, 3, 4 и 5 и заключителната разпоредба.

Мотиви:
Народното събрание не е правомощно да приема тълкувателен закон; 

това не е предвидено в Конституцията. Така при тълкуването може да се 
подмени действителната воля на законодателя. 

а) Въпроси
Може ли изобщо Народното събрание да приема тълкувателен закон?
Разпоредбата на чл. 47 от ЗЧРБ, предизвикала приемането на оспорва-

ния тълкувателен закон, е отменена междувременно със ЗИД ЗЧРБ, без оба-
че Законът за тълкуване на чл. 47 от ЗЧРБ да е отменян изрично. Поставя 
се въпросът, доколко отмяната на чл. 47 от ЗЧРБ води до отмяна на целия 
тълкувателен закон.

б) Аргументи
Съдът изтъква, че в предишните български конституции изрично се е 

предвиждало, че Народното събрание, респ. негови органи, дава задължител-
ни тълкувания на приеманите от него закони. Предвид изброените в чл. 84, 
т. 1 от действащата Конституция компетенции на Народното събрание съдът 
прави извод, че от тях следва, че Народното събрание може и да тълкува 
законите. За да се придаде еднаква сила и значимост на тълкувателния акт с 
тези на тълкувания, необходимо е формата на двата акта да е една и съща. В 
този смисъл Конституционният съд вече инцидентно е изразил становище в 
Решение № 13 от 1996 г. по к.д. № 11/1996 г. (ДВ, бр. 66 от 1996 г.). 

Възможността при тълкуването да бъде подменена действителната воля 
на законодателя с друга е неубедителен аргумент, доколкото това е не по-
малко възможно при изчерпателно посочените в чл. 84, т. 1 от Конститу-
цията дейности, а именно за изменение, допълнение и отмяна на законите. 
Досегашната парламентарна практика за многократно изменение на приети 
и прилагани законови разпоредби е реалност. 
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На поставения по-горе въпрос Конституционният съд приема, че докол-
кото Тълкувателният закон съдържа и други, извън тълкувателните, норми, 
имплицитно включени в общо формулираното искане за обявяване проти-
воконституционност на целия закон, те като част от предмета на искане-
то могат и следва да бъдат проверени. За такива норми съдът следва да се 
произнесе по същество. По отношение нормите от оспорвания закон, чийто 
характер е поясняващ, тълкувателен, отмяната на тълкуваната норма обез-
смисля извършването на проверка за противоконституционност на Тълкува-
телния закон в тази му част. При това поради липсата на предмет съгласно 
чл. 22, ал. 1 от Закона за Конституционния съд в частта за тълкуването про-
изводството следва да бъде прекратено. 

С част обаче от Тълкувателния закон Народното събрание, като орган 
на законодателната власт, е упражнило повече от конституционно предос-
тавените му с чл. 84, чл. 85 и чл. 86 права. Възприетият с цитираното изре-
чение шесто законодателен подход по отношение на постановените досега 
и влезли в сила съдебни решения сочи на своеобразно правораздаване от 
законодателния орган. То е очевидно неконституционно. Принципите на 
правовата държава, на разделението на властите и на независимостта на съ-
дебната власт (чл. 4, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията) са нарушени. 
Няма конституционна норма, която да допуска законодателният орган да се 
произнася по валидността на съдебни актове, постановени от независимата 
съдебна власт по конкретни, индивидуални спорове. В тази част оспорвани-
ят закон следва да бъде обявен за противоконституционен. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 14 от 30 май 2001 г. по к.д. № 7/2001 г.153

делото е образувано по искане на: 54 народни представители. 
Иска се: установяване на противоконституционност на целия Закон за 

изменение и допълнение на Закона за достъп до документите на бившата 
Държавна сигурност (ЗИДЗДДБДС) (ДВ, бр. 24 от 2001 г.) поради сериозни 
нарушения на законодателния процес. Сочат се и нарушения на конституци-
онни принципи, за което вж. раздели І и ІІ.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционна разпоредбата на § 5 ЗИДЗДДБДС 

(ДВ, бр. 24 от 2001 г.), с която се изменя чл. 3 от ЗДДБДС в частта на ал. 2, 
буква „е“, относно текста „или срещу него има или е имало образувано и пре-
кратено впоследствие предварително производство за такова престъпление“. 

153 Обн., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г. 
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Отхвърля искането на 54 народни представитeли за установяване про-
тивоконституционността на всички останали разпоредби от ЗИДЗДДБДС. 

Мотиви:
В искането се поддържа, че целият закон е противоконституционен, тъй 

като е приет със сериозни нарушения на чл. 87, ал. 1 от Конституцията – 
след първо четене бил внесен фактически нов законопроект, който е бил 
само на едно гласуване, с което е нарушен и чл. 88, ал. 1 от Конституцията. 

Съдът коментира фактите и заключава, че твърденията в искането са не-
обосновани. Конституцията не ограничава възможностите на законодателя 
да допълва или изменя проектите за закони между двете гласувания. 

В този смисъл изрично се допускат не само изменения, но и допълнения 
в приетия на първо гласуване законопроект, а разпоредбата на чл. 69, ал. 3 
ПОДНС поставя ограничения единствено за обсъждане и гласуване на пред-
ложения, които противоречат на принципите на приетия на първо гласуване 
законопроект. Молителите не сочат на кой от принципите в приетия на пър-
во гласуване законопроект противоречат текстовете, допълнени и изменени 
при второто гласуване. 

Проектът на ЗИДЗДДБДС е внесен от народни представители в съот-
ветствие с чл. 87, ал. 1 от Конституцията и същия е приет на две гласувания, 
както изисква разпоредбата на чл. 88, ал. 1 от Конституцията. 

Между първото и второто четене са постъпили писмени предложения 
от 9 народни представители за изменение и допълнение на закона. В засе-
данието на Комисията по национална сигурност са направени и други пред-
ложения. След проведените разисквания на комисията в пленарната зала на 
Народното събрание при второто четене на закона са поставени на гласуване 
всички предложения. 

Съвсем естествено и конституционосъобразно е внесените законопро-
екти да бъдат изменяни и допълвани в процеса на тяхното обсъждане. В 
конкретния случай, след като народните представители са изпълнили сво-
ето конституционно правомощие, в хода на законодателния процес между 
двете гласувания да внесат промени в законопроекта на ЗИДЗДДБДС, без 
да променят принципите и целите на закона, очевидно е, че не е нарушено 
конституционното изискване на чл. 88, ал. 1 и законът е обсъден и приет на 
две гласувания, извършени в две отделни заседания. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Стефанка Стоянова
Несъгласието на съдията не засяга твърденията за нарушения на чл. 87, 

ал. 1 и чл. 88, ал. 1 от Конституцията. 
По другите въпроси вж. раздели І и ІІ.
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Особено мнение на съдията Румен Янков
Несъгласието на съдията не засяга твърденията за нарушения на чл. 

87, ал. 1 и чл. 88, ал. 1 от Конституцията. По другите въпроси вж. раздели 
І и ІІ.

РЕШЕНИЕ № 5 от 18 април 2003 г. по к.д. № 5/2003 г.154

делото е образувано по искане на: 50 народни представители.
Образувани са и още две дела, присъединени към горното поради иден-

тичност на исканията, но само в искането на 50-те народни представители 
оспорването визира нарушения на чл. 81 и 88 от Конституцията. Относно 
другите оспорвания вж. раздел VІ.

Иска се: установяване противоконституционност на Закона за измене-
ние и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен кон-
трол (ЗИДЗПСПК) (ДВ, бр. 20 от 2003 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционен § 2 от Закона за изменение и до-

пълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, 
бр. 20 от 2003 г.) в частта, с която са създадени чл. 35г и чл. 35е от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол. 

Отхвърля искането на група от 50 народни представители за установява-
не на противоконституционност на закона в останалата му част. 

Мотиви:
В искането на 50-те народни представители се твърди, че на първо 

четене на законопроекта за приемане на ЗИДЗПСПК в стенографския 
протокол от заседанието на Народното събрание от 30 януари 2003 г. е 
отбелязано, че са гласували общо 218 народни представители: „за“ – 113, 
„против“ – 97, „въздържали се“ – 8. „По безспорен начин се установява, 
че поне 9 народни представители въобще не са участвали в гласуването и 
не са в страната.“ Доводът на вносителите е – още на първо четене законо-
проектът не е приет. 

Второто оплакване се отнася до гласуване на президентското вето на 
27 февруари 2003 г. В стенографските протоколи е отбелязано, че са гла-
сували 125 народни представители. Този факт според тях е опроверган от 
признанието на председателя на НС, че е гласувано с чужди карти.

а) Въпроси
Отчитането на кворума и мнозинството при гласувания в пленарната 

зала на Народното събрание; гласуването с чужди карти.
154 Обн., ДВ, бр. 39 от 25 април 2003 г.
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б) Аргументи
От съдържанието на стенографските протоколи и разпечатките за гла-

суването се вижда, че и в двата случая при откриването на заседанието и 
при гласуването са били налице както кворум, така обикновено и абсолютно 
мнозинство. Нарушенията на Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание (ПОДНС), които могат да се свържат със съдържанието 
на чл. 81, ал. 2 и 3 и чл. 101 от Конституцията, подлежат на проверка от КС 
и са допустими, но неоснователни. 

 Самодискредитирането на депутатите, натискащи чужди бутони за гла-
суване или ползващи чужди карти, в сравнителен план не е нещо ново. И 
парламентарните малцинства не толкова рядко от своя страна също напус-
кат залата, за да падне наличният кворум. Ако КС прави фактическа провер-
ка на броя на гласовете при всяко оплакване, би се забавила в значителна 
степен законодателната дейност. Поради това конституционната практика 
е утвърдила прагматичен подход спрямо оплакванията за нарушена проце-
дура – обвързващата доказателствена сила на протоколите от заседанията. 

В крайна сметка конституционният контрол се основава на своеобраз-
ната фикция – обективно съществуващото да не се поставя на анализ и про-
верка, за да не се блокира дейността на НС. 

В чл. 68 ПОДНС е предвидена възможност в постоянните комисии да се 
обсъждат едновременно всички постъпили законопроекти, уреждащи една 
и съща материя, и НС да ги гласува поотделно. Очевидно е, че в правилника 
е въведена допълнителна процедура, която не фигурира в Конституцията. 
От тази гледна точка твърдението, че не е взето становище по всеки от че-
тирите законопроекта, не може да се свърже с нарушение на чл. 88, ал. 1 от 
Конституцията.

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 4 с 
особено мнение. 

Особените мнения засягат частта на решението, съдържаща произна-
сяне извън това по чл. 81, ал. 2 и 3 и чл. 88, ал. 1 от Конституцията и са 
поместени в раздел VІ.

Шестима от съдиите са представили становища.

РЕШЕНИЕ № 8 от 2003 г. по к.д. № 6/2003 г.155

делото е образувано по искане на: президента на Републиката.
Иска се: даване на задължително тълкуване на чл. 81, ал. 2 и 3 от Кон-

ституцията на Република България относно следните питания: 
1. Какво е съдържанието на изискването на чл. 81, ал. 3 от Конституци-

ята, че „гласуването е лично“?

155 Обн., ДВ, бр. 54 от 13 юни 2003 г.
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2. С оглед на разпоредбата на чл. 81, ал. 3 от Конституцията допустимо ли е 
един народен представител да гласува по един и същи въпрос освен със своята 
карта и с една или повече карти за гласуване на други народни представители? 

3. С оглед изискванията на чл. 81, ал. 2 и 3 от Конституцията противо-
конституционен ли е закон, приет чрез гласуване с чужди карти?

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията. 

Конституционният съд реши: 
Изискването на чл. 81, ал. 3 от Конституцията, че „гласуването е лич-

но“, представлява основополагащ в работата на Народното събрание кон-
ституционен принцип. Независимо от вида и конкретно избрания начин на 
гласуване правото на всеки народен представител да участва в него е лично 
конституционно право, което е недопустимо да бъде упражнено от другиго. 
Съдържанието на това право е, че гласуването при приемането на актовете 
на НС е акт на лично действие, при което народният представител изразява 
непосредствено, свободно и независимо лична воля в съответствие със сво-
ята съвест и убеждения. 

Мотиви:
В искането си президентът на Републиката изтъква, че след приемане 

на действащата Конституция многократно – както в Народното събрание, 
така и в обществото – е бил поставян въпросът, дали е допустимо народните 
представители да гласуват с чужди карти. Изразяват се различни станови-
ща – било че тази практика нарушава конституцията, било че изискването 
на основния закон за лично гласуване не е пречка депутатите да делегират 
правото си на глас на други народни представители.

а) Въпроси
Те са поставени в искането.
б) Аргументи
Правомощията на Народното събрание се упражняват чрез гласуване 

независимо от вида на акта, който се приема. Възможността Народното съ-
брание да заседава и съответно да приема своите актове е функция от изрич-
но изискуемите от Конституцията кворум и мнозинство. Те пък са налице, 
когато гласуват определен брой народни представители. 

Тези принципни положения са традиция в българския конституциона-
лизъм още от Търновската конституция, чийто чл. 114 повелява, че „гласо-
подавание“ се допуска само в такъв случай, ако се „намират в заседанието“ 
повече от половината от „всите членове“. Съгласно чл. 115 „членовете на 
Събранието трябва да гласоподават лично, явно и устно“. 

Депутатите са носители на мандат да осъществяват законодателната 
власт по упълномощаване от източника на властта – народа. В този смисъл 
НС е изразител на народния суверенитет като общодържавен (национален) 
представителен орган. 
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При представителната система субективното избирателно право, ста-
тусът на гражданина в изборния процес и правото на гласуване на народ-
ния представител са неразривно свързани. Те са конституционни права от 
един порядък. И в двата случая се касае за лично конституционно право. 
Недопустимо е то да бъде упражнено от другиго от името и за сметка на 
неговия носител. Недопустима, с други думи, е аналогията с други правни 
клонове и делегирането на това право. В други случаи обикновено упълно-
мощаването е поради невъзможност за лично упражняване на едно право. 
В избирателния процес и при гласуването в Народното събрание неучас-
тието невинаги означава невъзможност за участие. Доктрината разглеж-
да неучастието в гласуване като форма на съзнателно самоизключване от 
участие в политическия процес, като една от формите, чрез която се изра-
зява определена позиция и отношение. Обратното – участието в изборите 
и при гласуването в НС е личен акт, чрез който се изразява непосредствено 
лична воля. 

Личното гласуване е гаранция за автентичността на волята на гражда-
нина и на народния представител. Личното участие в изборния процес га-
рантира представителния характер на НС, а личното участие в гласуването 
при приемане на съответния акт на НС – автентичната воля на „упълно-
мощения“ от суверена народен представител. И това е така независимо от 
конкретно действащата избирателна система, както и от обстоятелството, че 
кандидатите могат да се издигат и регистрират от името на съответна поли-
тическа партия. Политическите партии са своеобразни „посредници“ между 
волята на избирателите и изборния резултат, но всеки народен представи-
тел е „функция“ не на съответната партия, а „пълномощник“ на народа. Ето 
защо избирателят има право да знае каква е личната позиция на избраника 
по всеки обсъждан и приеман от парламента акт, гаранция за което е именно 
личното участие на народните представители в гласуването. 

Личното гласуване се извършва тайно или явно (чл. 81, ал. 3 от Консти-
туцията). Явното гласуване в НС може да бъде осъществено по различни 
начини, чиято уредба в съответствие с чл. 73 от Конституцията е предмет на 
Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) 
(обн., ДВ, бр. 69 от 2001 г.; изм., бр. 86 от 2001 г., бр. 90 и 96 от 2002 г.). 
Всяко НС може и на практика приема различни правила относно осъщест-
вяването на процедурата по гласуване. С други думи, конкретните правила 
могат и на практика са различни през различните легислатури. Едно обаче 
трябва да е общото между тях. Това е, че независимо от разнообразието в 
конкретната форма винаги тяхното съдържание и практическо приложение 
в залата следва да гарантират конституционното изискване за лично и не-
посредствено участие на народните представители в гласуването. Както е 
невъзможно един народен представител да вдигне две ръце и да гласува по 
този начин два пъти, да се подпише саморъчно освен за себе си и за друг 
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свой колега, така следва да е невъзможно и недопустимо да натисне два бу-
тона за гласуване чрез компютризираната система. 

Конституционният съд е имал повод да се произнесе, че разпоредбите 
на правилника нямат само техническо значение и „нарушенията на ПОДНС, 
които могат да се свържат със съдържанието на чл. 81, ал. 2 и 3 и чл. 101 от 
Конституцията, подлежат на проверка от КС и са допустими ...“ (Решение 
№ 5 по к.д. № 5/2003 г.). И това е така, защото независимо от конкретно 
избрания начин при гласуването на определен акт на НС е недопустимо на-
рушаването на конституционното изискване за лично участие на народния 
представител в процедурата. 

В този смисъл гласуването по един и същи въпрос освен със собствената 
и с карти на други народни представители представлява не само и един-
ствено нарушение на определени технически правила, „които нямат кон-
ституционна юридическа сила“, но и директно нарушение на установен в 
Конституцията принцип, поради което следва да се признае за недопустимо. 

Конституционният съд счита, че не следва да отговори на третото тъл-
кувателно питане, развито в искането на президента на Републиката. Право-
мощието на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията да 
установява противоконституционност на законите и другите актове на На-
родното събрание може и следва да бъде реализирано единствено и само по 
повод на конкретно искане след мотивирано обсъждане на съображенията в 
него и на всички събрани по делото писмени доказателства. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 4 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Румен Янков
Съдията е на мнение, че оспорената разпоредба в частта  ѝ   „гласуването 

е лично“ не е неясна или двусмислена. А и съдържанието  ѝ   категорично се 
различава от представителството в публичното и частното право. Понятие-
то „лично“ в смисъл на изразяване на еднолична позиция, мнение по даден 
въпрос, извършване на действие е закодирано еднозначно в съзнанието и е 
плод на постигната непротиворечива конвенция в обществото. Искането не 
трябва да бъде разглеждано. Тълкуването е безпредметно.

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров
Според съдията искането е недопустимо. Когато нормата е ясна, тя не се 

нуждае от тълкуване – interpretatio cessat in claris. Ето защо в случая липсва 
предмет на делото. Отговорът на първия и втория въпрос е очевиден. Само-
то Народно събрание е приело със свой акт, че гласуването с чужда карта е 
недопустимо. 

Анонимното позоваване в искането на други „мнения“ по въпроса, кое-
то очевидно е предназначено да обоснове интереса от задължително тълку-
ване, е правно ирелевантно. 
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Такова решение е без правен ефект. В най-добрия случай то повтаря, че 
депутатите трябва да изпълняват едно нормативно установено задължение. 
Юридически безсмислените решения не усъвършенстват правната система, 
а само засилват чувството за нейната неефективност. 

Особено мнение на съдията Живан белчев
Според съдията разпоредбата на чл. 81, ал. 3 от Конституцията в част-

та ѝ  „гласуването е лично“ не е нито неясна, нито двусмислена. „Личното 
гласуване“ е акт на лично действие и изразява личната воля на всеки наро-
ден представител в съответствие с неговата съвест и убеждения. Дали тази 
воля е изразена лично, се установява от Народното събрание чрез стено-
графските протоколи. В тази част питането е очевидно безпредметно. 

Второто питане – „допустимо ли е един народен представител да гла-
сува по един и същи въпрос освен със своята карта и с една или повече 
карти за гласуване на други народни представители“, не следва да бъде 
предмет на тълкуване по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. 
Питането в тази част касае една техническа процедура, която се урежда 
от ПОДНС, както се посочи и по-горе. Правилникът обаче няма конститу-
ционна сила и затова не може да бъде предмет на тълкуване. Но и самият 
ПОДНС забранява преотстъпването на собствената и гласуване с чужда 
карта – чл. 53, ал. 3. 

Особено мнение на съдията Пенка Томчева
Съдията счита, че цялото искане е недопустимо. При нормативното 

(наричано още „абстрактно“) тълкуване материалът, върху който Консти-
туционният съд разсъждава, за да реши какво точно съдържание е вложе-
но, какво означава съответната неясна разпоредба (или част от нея), е ви-
наги само отразената в Конституцията словесна формулировка. В случая 
изразът „гласуването е лично“ не може и затова не се тълкува по никакъв 
друг начин. 

Практическият проблем е породен не от неяснота на конституционно-
то правило, формулирано в чл. 81, ал. 3, „гласуването е лично“, а от недо-
пустимото нарушаване на друга изрична и ясна разпоредба, тази на чл. 53, 
ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 
(ПОДНС), която гласи: „При компютризираната система гласуването става 
със специална карта. Никой не може да преотстъпва своята карта и да гла-
сува с чужда карта.“ Ако Правилникът (ПОДНС) не предвиждаше начин на 
гласуване чрез „компютризирана система“ – чл. 53, ал. 2, т. 1 и 5, а само 
останалите начини – „с вдигане на ръка“, „ставане от място при поименно 
извикване по азбучен ред и съответно отговаряне с „да“, „не“, „въздържал 
се“ и чрез „саморъчно подписване“ – чл. 53, ал. 2, т. 2, 3, 4, не би възникнал 
проблемът, дал повод за тълкувателното питане. Казано по друг начин, не-
спазване на правилото за гласуване чрез компютризирана система по чл. 53, 
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ал. 2, т. 1 и ал. 3 ПОДНС не се дължи на неяснота, а представлява нарушава-
не на ясното и еднозначно конституционно изискване за „лично гласуване“. 
Няма неяснота на конституционната разпоредба и следователно няма пред-
мет за тълкуване. 

РЕШЕНИЕ № 7 от 16 юни 2005 г. по к.д. № 1/2005 г.156

делото е образувано по искане на: 48 народни представители. 
Иска се: установяване противоконституционността на Закона за дър-

жавния бюджет на Република България за 2005 г. (ЗДБ2005), изцяло и евен-
туално следните негови разпоредби: чл. 1, ал. 2, т. 4 в частта „за структурни 
реформи, в т.ч. за развитието на образованието и науката 130 млн.“; чл. 1, ал. 
2 ІІІ т.1.3; чл. 2 и § 16, ал. 1 от преходните и заключителните му разпоредби 
в частта за държавния заем с Bank Austria Creditanstalt AG Viena за изграж-
дане на нова педиатрична университетска болница в приложение № 7 (обн., 
ДВ, бр. 115 от 30 декември 2004 г.). 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на 48 народни представители за обявяване за про-

тивоконституционен Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2005 г., изцяло и евентуално следните негови разпоредби: чл. 1, ал. 2, 
т. 4 в частта „за структурни реформи, в т.ч. за развитието на образованието 
и науката 130 млн.“; чл. 1, ал. 2 ІІІ т.1.3; чл. 2 и § 16, ал. 1 от преходните и 
заключителните му разпоредби в частта за държавния заем с Bank Austria 
Creditanstalt AG Viena за изграждане на нова педиатрична университетска 
болница в приложение № 7 (обн., ДВ, бр. 115 от 30 декември 2004 г.). 

Мотиви:
В искането се поддържа, че сезирането на Народното събрание със зако-

нопроекта за държавен бюджет на Република България за 2005 г. е в наруше-
ние на правилата за изготвянето и внасянето му – чл. 87, ал. 2, поради което 
противоречи и на принципа за правовата държава. Твърди се, че нормата 
на чл. 1, ал. 2, т. 4 в частта „за структурни реформи, в т.ч. за развитието на 
образованието и науката“ е приета на едно четене в противоречие с чл. 88, 
ал. 1 от Конституцията.

В искането се сочат и други нарушения на Конституцията, за което вж. 
раздел І.

а) Въпроси
Конституционните граници, в които може да се простира законодател-

ният процес при приемане на Закона за държавния бюджет на Република 
България.

156 Обн., ДВ, бр. 52 от 24 юни 2005 г.
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б) Аргументи
Възраженията на искателите се свеждат до оплаквания за липса на из-

готвен от Министерския съвет доклад по законопроекта и неподписването 
му лично от министър-председателя. От посочените факти Конституцион-
ният съд прави извод, че конституционната предпоставка – законопроектът 
за държавен бюджет да бъде внесен в Народното събрание от Министерски 
съвет като цяло, е спазена. 

Евентуалното нарушаване на допълнителни изисквания, посочени в За-
кона за устройството на държавния бюджет, не водят до нарушения, вклю-
чени в конституционния мащаб на проверка по внасяне на законопроекта 
в Народното събрание, а оттук и до противоконституционност на целия 
закон. 

Конституционният съд счита, че разпоредбата на чл. 87, ал. 2 от Кон-
ституцията е спазена. Въпросът за формалната ангажираност на целия Ми-
нистерски съвет, а не само на министъра на финансите с философията на 
финансовия план на държавата за 2005 г. се изчерпва с разглеждането, об-
съждането и вземането на решение за одобряване на проектозакона за дър-
жавния бюджет от Министерски съвет. А въпросът за политическата анга-
жираност не стои пред Конституционния съд. 

Същите съображения са валидни и за възражението, че законопроектът 
е подписан от заместник министър-председател вместо от министър-пред-
седателя; изискване точно министър-председателят да подпише проектоза-
кона за държавен бюджет, не е предвидено и по закон. Министерският съвет 
е колективен държавен орган – чл. 108, ал. 1 и представителството му не е 
изрично възложено от Конституцията само на министър-председателя. 

Съдът не приема и довода, че нарушаването на законови норми при вна-
сяне на законопроекта е изразено в такава степен, че води до нарушаване на 
принципа за правовата държавата, като се има предвид, че вече е имал повод 
изрично да очертае с какво съдържание е изпълнен принципът на право-
вата държавата, за да не се натоварва той прекомерно и често с очаквания 
за приложението му в конституционния процес. Изхождайки от най-общия 
и синтезиран израз на понятието, в конкретния случай Конституционният 
съд счита, че неспазването на формалното изискване на чл. 22, ал. 1 ЗУДБ 
не води до дисбаланс в правната сигурност, не представлява произвол на 
изпълнителната власт и на мнозинството в Народното събрание, защото не 
произвежда правни последици с обратен знак за правовия ред. Конституци-
онният съд приема, че като цяло процедурата по внасяне на законопроекта 
в Народното събрание не е нарушена по смисъла на чл. 87, ал. 2 от Консти-
туцията. 

Относно процедурата при приемане на чл. 1, ал. 2, т. 4 в частта „за струк-
турни реформи, в т.ч.за развитие на образованието и науката 130 млн.“ се 
прави оплакване за приемане на разпоредбата на едно гласуване. От анализа 
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на фактите Съдът прави извода, че оплакването е неоснователно. Ако пър-
вото четене на един законопроект е стадий, в който той се обсъжда и гласува 
в цялост, при второто четене се обсъждат и гласуват детайлите, като всяка 
добавка или изменение не следва да излиза от общия дух, общите принципи 
на законопроекта, очертани при първото му гласуване. 

Що се отнася до допълнително и за първи път направените възраже-
ния (в становището на искателите) срещу несъответствието на обсъжданата 
разпоредба с начина, по който се изразходват средствата, посочен в § 69 от 
преходните и заключителните разпоредби на закона, това оплакване касае 
правомерността на изпълнението на Закона за държавния бюджет за 2005 г., 
което не е под контрола на Конституционния съд. 

Относно приемане на бюджета на съдебната власт – чл. 1, ал. 2, ІІІ т.1.3 
и чл. 2 ЗДБ2005, и твърденията, че при гласуване на тези текстове са на-
рушени конституционни принципи и процедурни правила, след анализ на 
фактите Съдът констатира, че процедурата по изготвяне на бюджета на съ-
дебната власт от ВСС, консолидирането му с общия държавен бюджет и 
внасянето му в цял обем в НС от МС съответства на смисъла, вложен в Кон-
ституцията и тълкуван в решенията на Конституционния съд. 

Самостоятелността на бюджета на съдебната власт не е накърнена и от 
факта, че бюджетът, изготвен от ВСС, внесен в Народното събрание, консо-
лидиран с целия проектобюджет на държавата, е обсъждан в парламента с 
участието на представителите на ВСС – те са били изслушвани в отделните 
постоянни комисии, а председателят на бюджетната комисия във ВСС е за-
щитавал бюджета на съдебната власт в пленарната зала при второто четене 
на законопроекта. 

Конституционният съд няма за цел да обсъжда дали приетият проект е с 
ниски показатели и дали с този бюджет съдебната власт ще изпълни задача-
та си да правораздава успешно през 2005 г., в каквато насока няма направени 
оплаквания. Най-често подобен вид преценка е в сферата на законодателна-
та целесъобразност. 

Относно включване на договора за държавен заем за изграждане на нова 
педиатрична университетска болница в списъка на заемите за утвърждаване 
през бюджетната година – § 16, ал. 1 от преходните и заключителните раз-
поредби на ЗДБ2005 в частта относно приложение 7, оплакванията срещу 
законовия текст визират нарушаване на конституционната процедура при 
сключване на договора за държавен заем. Съдът заключава, че дали дого-
ворът следва да бъде включен в списъка на държавните заеми, които през 
текущата бюджетна година могат да бъдат утвърдени по съответния ред, е 
въпрос на законодателна целесъобразност, свързана с контролните функции 
на парламента спрямо управленските решения на Министерския съвет.

Конституционният съд не може да проверява самия договор за държа-
вен заем с Bank Austria Creditanstalt AG Viena, тъй като в договора държавата 
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участва като субект на частни правоотношения с чуждестранно търговско 
дружество. Само международни договори, регулирани от публичното пра-
во подлежат на конституционна проверка при упражняване на правомощи-
ето на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 4, пр. 1 от Конституцията. 
Отделен е въпросът, че искането е предявено по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Кон-
ституцията срещу самата законова разпоредба. В този смисъл Конституци-
онният съд подробно се е произнесъл в Определение № 6 от 28 май 2002 г. 
по к.д. № 8/2002 г. 

По същите съображения конституционната проверка не може да се раз-
простре и спрямо договора за проектиране и изграждане на детска педиа-
трична болница с търговско дружество от Австрия, срещу който също има 
оплаквания. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.

Представено е становище на съдията Васил гоцев.

РЕШЕНИЕ № 9 от 29 септември 2005 г. по к.д. № 6/2005 г.157

делото е образувано по искане на: 49 народни представители. 
Иска се: установяване противоконституционността на § 6, т. 3 от пре-

ходните и заключителните разпоредби на Закона за регулиране на водоснаб-
дителните и канализационните услуги (ПЗРЗРВКУ) (ДВ, бр. 18 от 25 фев-
руари 2005 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането за установяване противоконституционността на § 6, 

т. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за регулиране на 
водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 18 от 25 фе-
вруари 2005 г.).

Мотиви:
Вносителите поддържат, че законът е върнат с указ на президента на 

Република България съгласно чл. 101 от Конституцията. Оспореният текст 
от закона е § 6, т. 3 ПЗР, с който се отменя разпоредбата на чл. 193, ал. 3 от 
Закона за водите. Твърди се, че процесният законов текст не е приет с две 
гласувания съгласно изискването на чл. 88, ал. 1 от Конституцията. 

а) Въпроси
Когато ветото на президента на Републиката е било подкрепено от На-

родното събрание, трябва ли санкционираните законови текстове да мина-
ват първо и второ гласуване като нов законопроект?

157 Обн., ДВ, бр. 81 от 11 октомври 2005 г.
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б) Аргументи
Тъй като ветото на президента на Републиката е било подкрепено, На-

родното събрание е приложило релевантните процедурни правила на Пра-
вилника за организацията и дейността на Народното събрание относно при-
емането на санкционираните законови текстове. Тези процедурни правила, 
приети от самото Народно събрание въз основа на Конституцията, не са 
предмет на оспорване в конституционното дело. При установената факти-
ческа обстановка Конституционният съд счита, че разпоредбата на § 6, т. 3 
ПЗРЗРВКУ след наложеното от президента отлагателно вето не е приета в 
нарушение на конкретна норма от основния закон. 

Твърденията на вносителите, че тази разпоредба от ПЗРЗРВКУ не е 
била подложена на гласуване от Народното събрание, което според тях е 
в противоречие с разпоредбите на чл. 88 и чл. 101 от Конституцията, не 
се оправдават от фактическа и правна страна. Посочените две разпоредби 
от Конституцията уреждат две различни хипотези. Докато разпоредбата 
на чл. 88, ал. 1 от Конституцията третира въпроса за обсъждането и прие-
мането на законопроектите, което се извършва от Народното събрание на 
две четения, респ. с две гласувания, разпоредбата на чл. 101, ал. 1 от Кон-
ституцията урежда въпроса за връщане от президента на приет от Народ-
ното събрание закон или на отделни части от него след упражнено от него 
отлагателно вето. Върнатият закон, с оспорване само на отделни части от 
него, не става законопроект, защото, преди да бъде върнат от президента, 
законът е бил приет от Народното събрание по реда на чл. 88, ал. 1 от 
Конституцията и от законопроект е придобил качеството на закон. Според 
разпоредбата на чл. 101, ал. 2 от Конституцията повторното приемане на 
закона след отлагателното вето на президента се извършва на едно четене, 
респ. с едно гласуване, с квалифицирано мнозинство. 

Такова разбиране е имал конституционният законодател при постано-
вяване на своето решение от 20 август 1991 г. за процедурните правила по 
чл. 101, ал. 2 от Конституцията (вж. ДВ, бр. 71 от 1991 г.). В този смисъл е и 
практиката на Конституционния съд (Решение № 5 от 17 май 1995 г. по к.д. 
№ 3/1995 г.). 

Решението е подписано от 9 конституционни съдии, от които 2 с осо-
бено мнение.

Особено мнение на съдията Неделчо беронов
Разпоредбата на чл. 101, ал. 2 от Конституцията изисква Народното съ-

брание да приеме повторно с мнозинство повече от половината от всички 
народни представители върнатия от президента закон. 

Смисълът на тази разпоредба е становището на парламента, когато 
президентът е упражнил правото си на отлагателно вето, да бъде изразено 
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от по-голямо мнозинство, отколкото е предвидено в чл. 81, ал. 2 от Кон-
ституцията. 

Приетите от Народното събрание актове се обнародват в „Държавен 
вестник“ (чл. 88, ал. 3 от Конституцията), след което влизат в сила (чл. 5, 
ал. 5) и стават част от действащото право. Когато президентът е упражнил 
правото си по чл. 101, ал. 1 да върне закон в Народното събрание за ново 
обсъждане, няма обнародване и влизане в сила. Липсва промулгация – усло-
вие, без което не може да приключи процесът на влизане в сила на законова 
разпоредба. Това налага повторно гласуване, а не евентуална разлика между 
редакцията на закона преди и след ветото на президента. Народното събра-
ние трябва повторно да приеме закона след обсъждане, независимо дали 
го запазва в първоначалния му вид, или възприема напълно или частично 
предложенията на президента. Едва повторно приетият закон може да бъде 
обнародван (чл. 101, ал. 3) и да влезе в сила. Първоначално приетият от 
Народното събрание закон не е обнародван и не е влязъл в сила, не е станал 
част от действащото право. 

Становището, че чл. 101, ал. 2 се отнася само до случаите, когато има 
различие в оценките на Народното събрание и на президента, няма опора в 
редакцията на текста. То не е съобразено с конституционните разпоредби за 
обнародване и влизане в сила на законите. 

Още по-малко може да бъде споделено становището, че изискването за 
квалифицирано мнозинство е било спазено на 11 февруари 2005 г. при при-
емане от Народното събрание ветото на президента. Обсъжданият чл. 101, 
ал. 2 не е за приемане ветото на президента, а за приемане повторно на 
закона. 

При второто гласуване на 17 февруари 2005 г. Народното събрание прие-
ма окончателната редакция на оспорената от президента разпоредба, допъл-
нена с нова алинея втора на § 7 от преходните и заключителните разпоредби 
на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги 
(ЗРВКУ). Това е станало в нарушение на чл. 101, ал. 2, защото „за“ са гласу-
вали 117, „против“ – 74 и 6 народни представители са се въздържали (с. 238.4 
от стенографския протокол на заседанието на парламента на 17 февруари 
2005 г.). Липсва изискваното от Конституцията мнозинство повече от поло-
вината от всички народни представители, т.е. 121. 

След приемане на Конституцията Великото Народно събрание (ВНС) се 
разпуска, като продължава да изпълнява функциите на Народното събрание 
до избирането на нов парламент (§ 1, ал. 1 и 2 от преходните и заключител-
ните разпоредби на Конституцията). 

Затова Решението на ВНС от 20 август 1991 г. за приемане на Проце-
дурни правила за повторно разглеждане на законопроектите при условията 
на чл. 101, ал. 2 (ДВ, бр. 71 от 1991 г.) не може да се счита за автентично 



445ІІІ.5. ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

тълкуване, от което да следва негова задължителност. Но то е акт на същите 
народни представители, които са приели Конституцията няколко седмици 
преди това. Решението на ВНС от 20 август 1991 г. е сигурна изходна база 
при тълкуване на смисъла, вложен в чл. 101, ал. 2 от Конституцията от създа-
телите на основния закон. В чл. 2 от решението си от 20 август 1991 г. ВНС 
изрично посочва, че „...повторното приемане на закон или отделни текстове 
от него се извършва на едно четене. Най-напред се поставя на гласуване 
върнатият текст, а след това – нов текст, ако е предложен. За приет се смя-
та текстът, за който са гласували повече от половината от всички народни 
представители“. 

Настоящото особено мнение изцяло съответства на Решението на ВНС 
от 20 август 1991 г., възприето и в Решение на Конституционния съд № 5 от 
17 май 1995 г. по к.д. № 3/1995 г. На с. 5 от Решението си по настоящото к.д. 
№ 6/2005 г. от 29 септември 2005 г. Конституционният съд споменава същи-
те две решения – на ВНС и своето, но не се съобразява с чл. 2 на Решението 
на ВНС, без да посочва мотивите си за това. 

Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание 
(ПОДНС) не може да се ползва при преценка на противоконституционност-
та на законите или за тълкуване на Конституцията, както подробно е изясне-
но в константната практика на Конституционния съд. 

Освен това ПОДНС от 2001 г. не съдържа разпоредба, различна от 
чл. 1001, ал. 2. Член 73, ал. 6, чл. 71 и чл. 56 от същия правилник не трети-
рат въпроса за мнозинството, с което се приема повторно закон, върнат от 
президента. Единствено чл. 73, ал. 4 ПОДНС – 2001 г., третира този въпрос, 
като текстуално възпроизвежда чл. 101, ал. 2. 

В конкретния случай по к.д. № 6/2005 г. е нарушен чл. 101, ал. 2 от 
Конституцията при повторно гласуване от Народното събрание на 17 фе-
вруари 2005 г. на ЗРВКУ, върнат с Указ № 13 от 27 януари 2005 г. от пре-
зидента. В този смисъл трябваше да бъде Решението на Конституционния 
съд от 29 септември 2005 г. по к.д. № 6/2005 г. 

При постановяване на решението си Съдът следваше да се съобрази с 
чл. 22, ал. 1, изр. второ от Закона за Конституционния съд, че не е ограничен 
с посоченото основание за несъответствие с Конституцията. 

Особено мнение на съдията Владислав Славов
Подписах Решението по к.д. № 6/2005 г. с особено мнение поради след-

ните съображения: 
Конституционният съд не е ограничен с посочените в искането основа-

ния за противоречие на атакувания законов текст с Конституцията (чл. 22, 
ал. 1 ЗКС). От съществено значение за решаване на проблема за конститу-
ционосъобразността на § 6, т. 3 ПЗРЗРВКУ е категоричното изискване на 
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чл. 101, ал. 2 от Конституцията Народното събрание да приеме повторно 
закона с мнозинство повече от половината от общия брой от всички народни 
представители, т.е. минимум 121 депутати. Върнатият законов текст е „при-
ет“ с мнозинство от 117 народни представители. 

Важно е да се разбере, че се гласува повторно за приемане на върнатия 
закон, а не за ветото на президента на Република България, както непра-
вилно е процедирано от Народното събрание (в този смисъл от процедурна 
страна е и Решение от 20 август 1991 г. на Великото Народно събрание). 

В самото решение по к.д. № 6/2005 г. на с. 5 изрично е посочено из-
ложеното по-горе разбиране, че съгласно чл. 101, ал. 2 от Конституцията 
повторното приемане на закона се извършва с квалифицирано мнозинство. 
В подкрепа на това тълкуване са посочени и цитираното решение на ВНС, 
и практиката на Конституционния съд – Решение № 5 от 1995 г. по к.д. № 
3/1995 г. По-нататък в решението обаче Съдът не е посочил защо счита, че 
с приемането на § 6, т. 3 от ПЗРЗРВКУ не е нарушен чл. 101, ал. 2 от Кон-
ституцията. 

Вярно е, че с ПОДНС не може да се обосновава противоконституцион-
ност на закон. Същото се отнася и за цитираните процедурни правила по 
чл. 101, ал. 2 от Конституцията, приети от ВНС. Конституционният съд оба-
че не може да игнорира тези правила немотивирано, тъй като са акт на ВНС, 
което, независимо че при приемането им е функционирало като обикновено, 
е изпълнявало функциите си в същия състав от 400 народни представители, 
приели Конституцията, респ. и чл. 101, ал. 2 от нея, и предполага се, най-
добре знаят какъв смисъл и съдържание са вложили в този конституционен 
текст. В т. 2 на това Решение от 20 август 1991 г. безусловно е записано, 
че при всички хипотези върнатият с упражнено президентско вето законов 
текст се приема повторно с квалифицирано мнозинство! 

Конкретният случай и мотивите на решението поставят един особено 
важен въпрос. Това е възможността с обикновено мнозинство от народните 
представители да се гласува повторно върнатият от държавния глава текст. 
Това е един абсурд, с който определено се обезсмислят правомощията по 
чл. 101, ал. 1 от Конституцията на президента на Република България. 

Разбира се, следва и въпросът, след като Народното събрание не приема 
върнатия закон с мнозинството, посочено в чл. 101, ал. 2 от Конституцията, 
задължен ли е призидентът да го обнародва съгласно ал. 3 от същия член, 
или може да наложи ново вето? 
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ІІІ.6. Конститутивни правомощия на Народното 
събрание

Чл. 56. Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или 
застрашени негови права или законни интереси.

Чл. 67. (2) Народните представители действат въз основа на Консти-
туцията и законите в съответствие със своята съвест и убеждения.

РЕШЕНИЕ № 14 от 23 октомври 1997 г. по к.д. № 11/1997 г.158

делото е образувано по искане на: 50 народни представители.
Иска се: установяване противоконституционност на Решението на На-

родното събрание (ДВ, бр. 56 от 1997 г.) за освобождаване на Милен Атана-
сов Вълков като генерален директор на БТА и избиране на Панайот Влади-
миров Денев за генерален директор на БТА.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на групата от 50 народни представители за установя-

ване на противоконституционност на Решението на Народното събрание от 
11 юли 1997 г. (ДВ, бр. 56 от 1997 г.) за освобождаване на Милен Атанасов 
Вълков като генерален директор на Българската телеграфна агенция и изби-
ране на Панайот Владимиров Денев за генерален директор на Българската 
телеграфна агенция.

Мотиви:
В искането се поддържа, че атакуваното решение противоречи на чл. 56 

от Конституцията – Милен Вълков не е бил допуснат в пленарната зала на 
Народното събрание и поради това не е могъл да упражни правото си на 
защита, както и на чл. 67, ал. 2 от Конституцията – освобождаването и из-
бирането е станало с едно решение, с което на народните представители е 
била отнета възможността да се изразят по съвест и убеждение поотделно 
по двата въпроса.

а) Въпроси
Правната същност на правото на защита по чл. 56 от Конституцията 

като основно право.
б) Аргументи
Според § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Конститу-

цията правната уредба на БТА трябва да e регламентирана в закон; дотогава 
Народното събрание осъществява правомощията, които Великото Народно 
събрание има по отношение на този национален институт. От това следва, 

158 Обн., ДВ, бр. 100 от 31 октомври 1997 г.
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че Народното събрание временно, до приемането на такъв закон, избира и 
освобождава генералния директор на БТА. Решението на Народното събра-
ние за освобождаване на генералния директор на БТА е публичноправен акт, 
който дава неизбежни отражения и в личностен план (чест, достойнство, 
добро име, трудовоправни последици).

Щом възникне заплаха за определен законен интерес, се поражда и 
конституционното право на съответна защита, гарантирана на гражданите 
с чл. 56 от Конституцията. Правото на защита по чл. 56 от Конституцията 
е основно право и като такова то е неотменимо – чл. 57, ал. 1 от основния 
закон. Разпоредбата на чл. 56 от Конституцията може да действа и самос-
тоятелно като последна защитна възможност, щом други не са предвидени, 
и може да има различни проявни форми, в т.ч. и обяснения и изслушване 
на гражданите, чиито права и законни интереси са застрашени от различни 
държавни органи и институции. 

При атакуваното решение липсва нарушение на чл. 56 от Конституция-
та, тъй като на заседание на Комисията по културата и медиите на Народно-
то събрание Вълков е имал възможност да изрази становище и да представи 
доводи и доказателства в своя защита, което е сторил. Постоянните комисии 
на Народното събрание подпомагат дейността на същото, упражняват от 
негово име парламентарен контрол, извършват проучвания и анкети, канят 
длъжностни лица и граждани да им предоставят необходимите сведения и 
документи – чл. 79, ал. 2 и 3 и чл. 80 от Конституцията. Следователно не-
допускането на Милен Вълков в пленарната зала на Народното събрание 
не води до нарушаване на Конституцията. Конституционното му право на 
защита е осъществено и по отношение на самото решение на парламента 
като акт, засягащ законните му права и интереси. То е реализирано чрез 
сезирането на Конституционния съд от 50 народни представители, поиска-
ли неговата отмяна, както и чрез конституирането му като заинтересувана 
страна по образуваното конституционно дело. Що се касае до това, дали 
той е освободен от поста генерален директор на БТА целесъобразно или 
не, правилно или не, то този въпрос е изцяло предоставен на преценка на 
Народното събрание до приемането на закон за БТА.

Обстоятелството, че освобождаването на генералния директор на БТА и 
избирането на нов генерален директор е извършено с едно решение и едно 
гласуване, не води до нарушаване на чл. 67, ал. 2 от Конституцията. По от-
ношение на решенията на Народното събрание Конституцията не определя 
специален ред за тяхното гласуване и приемане, освен че се приемат с едно 
гласуване (чл. 88, ал. 2). (В пленарната зала никой от народните представи-
тели не е предложил въпросното решение да бъде гласувано по друг начин и 
то е прието според тяхната съвест и убеждение.)
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Решението е подписано от 9 конституционни съдии. 
РЕШЕНИЕ № 17 от 6 ноември 1997 г. по к.д. № 10/1997 г.159

делото е образувано по искане на: 50 народни представители.
Иска се: установяване противоконституционност на Решението на На-

родното събрание от 10 юли 1997 г. за промени в ръководствата на Българ-
ското национално радио (БНР) и Българската национална телевизия (БНТ), 
с което е освободен генералният директор на БНР и са избрани нови гене-
рални директори на БНР и БТА (ДВ, бр. 56 от 1997 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционно Решението на Народното събрание 

от 10 юли 1997 г. за промени в ръководствата на Българското национално 
радио и Българската национална телевизия (ДВ, бр. 56 от 1997 г.).

Мотиви:
В искането се поддържа, че Решението на Народното събрание проти-

воречи на разпоредбите на чл. 4, чл. 8, чл. 11, чл. 39, чл. 40, чл. 41 и чл. 67, 
ал. 2 от Конституцията.

а) Въпроси
След обявяването на разпоредба на цялостно нов закон за противокон-

ституционна възстановява ли се автоматично действието на предишната 
предзаконова правна уредба до създаване на нова законова уредба?

б) Аргументи
Разпоредбата на § 6 от Конституцията овластява Народното събрание с 

правомощията, които Великото Народно събрание е имало по отношение на 
БНТ, БНР и БТА (включително избирането и освобождаването на генерални-
те директори на тези национални институции) до създаването на нова законо-
дателна уредба за тях. Тази разпоредба има временен характер и затова е на-
мерила мястото си в преходните и заключителните разпоредби. Тя се прилага 
само до създаването на нова законодателна уредба за БНТ, БНР и БТА. От мо-
мента, в който бъде създадена такава уредба, § 6 ПЗРК преустановява дейст-
вието си, тъй като правомощията на Народното събрание са обусловени от 
липсата на закон за националните медии. Ето защо от деня на влизане в сила 
на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) правомощията на Народното събра-
ние спрямо Националното радио и Националната телевизия са окончателно 
прекратени, така че не са могли да бъдат упражнени. Никакви последващи 
обстоятелства не могат да възродят действието на § 6 от Конституцията и да 
възстановят дадените от него правомощия на Народното събрание. Понеже с 
решението си от 10 юли 1996 г. Народното събрание е упражнило правомо-
щия, които след ЗРТ вече не е имало, това решение е противоконституционно.

159 Обн., ДВ, бр. 109 от 21 ноември 1997 г.
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Решението е подписано от 11 конституционни съдии.
Чл. 105 (2) Министерският съвет осигурява обществения ред и наци-

оналната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната 
администрация и на въоръжените сили.

РЕШЕНИЕ № 24 от 25 септември 1998 г. по к.д. № 21/1998 г.160

делото е образувано по искане на: 48 народни представители.
Иска се: установяване на противоконоституционността на текстове от 

Концепцията за национална сигурност, приета с Решение на Народното съ-
брание от 16 април 1998 г.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на 48 народни представители за установяване на 

противоконституционност на т. 54 и 55 от Концепцията за национална си-
гурност, приета с Решение на Народното събрание от 16 април 1998 г. (ДВ, 
бр. 46 от 1998 г.). 

Мотиви:
С оспорените разпоредби се създава Съвет по сигурността като помо-

щен орган към Министерския съвет и се определят неговите функции.
а) Въпроси
Може ли Народното събрание да създава орган, който не е предвиден в 

Конституцията?
б) Аргументи
Поначало правомощието за създаване на спомагателни органи към Ми-

нистерския съвет принадлежи на Министерския съвет. Конституцията не 
изключва обаче възможността в отделни, особено важни за държавното уп-
равление области, Народното събрание да създава със свой акт помощни 
органи към Министерския съвет. Съдът вече е имал възможност в тълкува-
телно решение (Решение № 5 от 7 юли 1994 г. по к.д. № 3/1994 г. – ДВ, бр. 58 
от 19 юли 1994 г.) да посочи, че „Народното събрание също може да създава 
административни органи...“. В същото решение изрично се постановява, че 
важността на административната дейност в областта на националната си-
гурност „налага тя да се извършва изцяло в рамките на органи, предвидени 
от Конституцията или създадени от Народното събрание“. 

Конституционният съд не намира основание да се отклони от това свое 
разбиране. Както по своя състав, така и с оглед на възложените му с реше-
нието на Народното събрание функции Съветът по сигурността е спомага-
телен орган към Министерския съвет в особено важна сфера на държавното 

160 Обн., ДВ, бр. 113 от 30 септември 1998 г.
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управление, каквато е националната сигурност. Съдът счита за необходимо 
да подчертае, че изрично посочените в т. 55 от решението на Народното 
събрание функции на Съвета по сигурността се свеждат изключително до 
анализ, планиране и координиране. Управленските решения и отговорност-
та за тях остават изцяло върху конституционно установения орган за общо 
ръководство на държавната администрация, а именно Министерския съвет. 
В този случай е важно да се отбележи и обстоятелството, че вносител на 
проекта за решение е Министерският съвет, което сочи за координиране на 
волята на върховния колективен орган на изпълнителната власт с волята на 
Народното събрание. Поради изложените съображения Конституционният 
съд приема, че създаването на Съвета по сигурността с акт на Народното 
събрание не противоречи на Конституцията на Република България. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии. 

РЕШЕНИЕ № 15 от 7 октомври 1999 г. по к.д. № 11/1999 г.161

делото е образувано по искане на: 48 народни представители.
Иска се: установяване противоконституционността на разпоредби от 

Закона за висшето образование (ЗВО) като противни на чл. 8 и чл. 84 от 
Конституцията. В искането се поддържа, че оспорените разпоредби проти-
воречат и на други конституционни текстове, за което вж. раздели І и ІІ.

Конституционният съд упражнява правомощие по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на 48 народни представители за установяване про-

тивоконституционността на чл. 9, ал. 1 и 2, т. 1 и чл. 18, ал. 1 от Закона за 
висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 
56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г. и бр. 60 от 1999 г.; 
попр., бр. 66 от 1999 г.). 

Мотиви:
Според искателите въпросните разпоредби нарушават Конституцията, 

защото Народното събрание излиза извън законодателната си функция и се 
самооправомощава с административни такива, като се самоопределя като 
орган по изпълнението на един обикновен закон. Поддържа се, че фактиче-
ският състав по възникването, видоизменянето и прекратяването на органи-
зациите на гражданското общество следва да се оформя с акт на съдебната, 
а не на законодателната власт. 

а) Въпроси
Народното събрание може ли да извършва дейности, които не са посо-

чени в Конституцията като негови правомощия – да открива, преобразува и 

161 Обн., ДВ, бр. 89 от 12 октомври 1999 г.
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закрива висши училища, но тези дейности имплицитно произтичат от прин-
ципни положения на същата Конституция – условията и редът за откриване 
и закриване на висши училища се определят от закона, т.е. от Народното 
събрание? 

б) Аргументи
Правомощията на Народното събрание не са формулирани изчерпател-

но в чл. 84 от Конституцията. Частично те се съдържат и в други конститу-
ционни разпоредби, като например чл. 130, ал. 3 от основния закон. Кон-
ституцията не изключва възможността отделни правомощия на Народното 
събрание да бъдат конкретизирани и със закон.

Съгласно изричната разпоредба на чл. 53, ал. 5 от Конституцията граж-
дани и организации могат да създават училища при условие и ред, опреде-
лени от закона, като обучението в тях трябва да съответства на държавните 
изисквания. Според чл. 53, ал. 6 от основния закон държавата упражнява 
контрол върху всички видове и степени училища. Очевидно от изключи-
телна компетентност на законодателя е със законодателен акт да определя 
органа, който да създава и закрива при определени от закона условия висши 
училища, както и да упражнява контрол върху тях. Не съществува пречка от 
гледна точка на Конституцията този държавен орган да бъде именно Народ-
ното събрание. Няма съмнение, че не всички правомощия на парламента са 
свързани само със законодателната му функция и с функцията му да упраж-
нява парламентарен контрол.

Тезата на искателите, че Народното събрание, закривайки висши учи-
лища, изземва функциите на съда и нарушава принципа на разделение на 
властите, залегнал в чл. 8 от Конституцията, не може да бъде споделена. 
Актът на Народното събрание за закриване на висше училище не е право-
раздавателен и не решава правен спор, а е акт по прилагане на правната 
норма, която предвижда закриване на висши училища, когато не отговарят 
на държавните изисквания. При това разделението на властите не означава, 
че те не следва да взаимодействат и да не функционират съгласувано. Разде-
лението на властите не трябва да води до изолация, а до сътрудничество и 
взаимодействие между тях.

Следва да се отбележи, че решенията на парламента за създаване и за-
криване на висши училища подлежат на общо основание на контрол за кон-
ституционосъобразност пред Конституционния съд. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.
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РАЗДЕЛ IV

преЗидент на републиКата

Румяна Коларова

Президентската институция заема важно място в държавната система и 
не спира да е обект на дискусии, критики и противоречиви интерпретации. 
Една от причините се състои в това, че отношенията в политическия живот 
на България често са изключително обтегнати и силно поляризирани, което, 
от една страна, е свързано с рязката промяна на режима и от друга, с липсата 
на дълготрайно установена традиция на републикански конституционали-
зъм. В модерните конституционни системи държавният глава играе роля на 
стабилизиращ фактор. Развитието на съвременните тенденции показва, че 
ролята на президента е по-скоро насочена към дългосрочна защита на наци-
оналните интереси, докато изпълнителната власт поема текущата политика 
на страната. В този смисъл президентът е единствената институция, която 
може да гарантира и да бъде „арбитър“ на политическия живот, грижейки се 
по този начин за нормалното функциониране на националните институции. 

Конституционният съд (КС) и президентът са две институции, на кои-
то разпоредбите на основния закон предопределят чести взаимоотношения. 
От една страна, КС се произнася върху: актовете на президента; споровете 
между НС, президента, Министерския съвет, както и органите на местно 
самоуправление и централните изпълнителни органи; законността на избо-
ра на президент и вицепрезидент; обвиненията, повдигнати от Народното 
събрание срещу президента и вицепрезидента. От друга, държавният глава 
назначава 1/3 от членовете на КС и фигурира сред институциите, имащи 
правото да сезират конституционния съдия. Преглеждайки обаче конститу-
ционната практика, може да се отбележи, че Конституционният съд е значи-
телно по-активната страна, докато президентът е по-пасивният герой. При-
мер за последното твърдение е фактът, че по време на президентския мандат 
в периода 1997–2001 г. държавният глава не се е възползвал нито веднъж от 
правото си да сезира КС. Като цяло за разглеждания период президентът се е 
допитвал до Съда само пет пъти, като исканията се концентрират в годините 
между 2001 и 2006 г. За разлика от него КС упражнява редовно правомощи-
ята си по отношение на държавния глава и вследствие на това многократно 
се е произнасял по тълкуването на членовете от Конституцията, отнасящи 
се до президента, както и върху президентските актове. Наред с това обаче 
остават и чисто теоретични области, в които КС не се е намесвал до този 
момент. Това са например контролът за законността на избора на президент 
и вицепрезидент и обвиненията срещу президента и вицепрезидента, пов-
дигнати от Народното събрание. 
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Въпреки че раздел четвърти от Конституцията е един от обемистите, 
Конституционният съд не е принуден да се произнася по дебатите около 
нейните разпоредби, отнасящи се до президента, всяка година. За разглеж-
дания период конституционните решения са общо пет, като три от тях са 
тълкувателни, а в две се проверява конституционосъобразността на прези-
дентските укази. Прави впечатление, че след 2002 г. до края на разглеждания 
период (2006 г. включително) няма конституционна юриспруденция, която 
да се отнася до разпоредбите от раздел четвърти на основния закон. Едва ли 
обаче това се дължи на факта, че конституционният образ на президентската 
институция вече е достатъчно изчистен и ясен и липсва необходимост от 
тълкувателната намеса на КС. 

В своята практиката КС е имал многократни поводи да се произнася 
по отношение на критериите за избираемост на президента, като някои 
от решенията, макар и засягащи на пръв поглед технологични аспекти на 
условията за избираемост, изиграват важна роля в изборните периоди на 
страната. В този смисъл и Решение № 3 от 8 февруари 2001 г. е от същест-
вено значение, тъй като поражда сериозни политически последици и пре-
дизвиква бурни дискусии не само сред политическата общност, но и сред 
самите членове на КС – пет от тях подписват решението с особено мнение. 
Съдът е сезиран за трети пореден път от началото на своето съществуване 
с искане за тълкуване на чл. 93 от Конституцията, като този път за изя-
сняване на това, какво означава изискването кандидатът за президент да е 
живял последните пет години в страната. Основният въпрос, върху който 
разсъждава Съдът, е какъв метод трябва да се възприеме за изчисляване 
на периода, през който кандидатът за президент трябва да е живял в стра-
ната – дали този период трябва да е непрекъснат, или не. КС решава, че 
по смисъла на Конституцията български гражданин е живял последните 
пет години в страната, когато фактически и трайно е пребивавал на тери-
торията на страната през повече от половината за всяка от петте години, 
предхождащи датата на избора. За живеене в страната по смисъла на чл. 93, 
ал. 2 от Конституцията се приема и престоят в чужбина за времето, в което 
български гражданин е изпратен там от българската държава. Решението 
изиграва значителна роля в българския политически живот, тъй като в из-
вестна степен предопределя по-нататъшното разгръщане на събитията по 
отношение на управлението на страната.

Правомощията на президента могат да бъдат характеризирани като уме-
рени. Ако трябва да бъдат дефинирани отношенията му с трите власти, може 
да се каже, че няма област, която да му е изцяло поверена в ръцете, но няма 
и област, в която президентът да не може да се намеси при необходимост. 
Освен това неговите прерогативи са поставени в много добра конституци-
онна рамка и това подсигурява сравнително активна роля на президента в 
системата на държавното управление. 
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Въпреки „символичния“ характер на неговите прерогативи КС има на 
няколко пъти поводи да се произнася в тази сфера. В този смисъл трябва 
да бъде отбелязана конституционната юриспруденция (Решение № 23 от 25 
септември 1998 г.), която дава задължително тълкуване на разпоредбата, оп-
ределяща държавния глава като върховен главнокомандващ на въоръжените 
сили. Въпреки че основният закон изглежда достатъчно лаконичен, чл. 100, 
ал. 1 и 3 се оказват неясни и КС е сезиран с искане за уточнение, дали прези-
дентът запазва тази роля едновременно в мирно и във военно време. Съдът 
дава разширено тълкуване на конституционната разпоредба и се произнася 
в полза на президентските правомощия. 

Освен чрез задължителните тълкувания на Конституцията в рамките на 
раздел четвърти, президентът попада под контрола на КС и посредством кон-
трола за конституционосъобразност на издадените от него укази. През раз-
глеждания период Съдът упражнява на два пъти това свое право. Интерес 
обаче предизвиква практиката на КС, която ни разяснява правния характер на 
предложенията на Министерския съвет и на Висшия съдебен съвет до прези-
дента на Републиката за назначаване и освобождаване на лицата по чл. 98, т. 
6, чл. 100, ал. 2 и чл. 129, ал. 2 от Конституцията в случаите, когато въз основа 
на тях е издаден президентски указ. До този момент академичната общност 
смята, че предложението и указът могат да съществуват поотделно и са обект 
на два различни контрола – административен и конституционен. КС е сезиран 
от главния прокурор, като основният въпрос, пред който е изправен Съдът, е 
дали тези предложения подлежат на административен контрол, след като пре-
зидентът е издал вече указ въз основа на тях. В своето решение Съдът заявява, 
че предложенията на Министерския съвет и на Висшия съдебен съвет са под-
готвителни, несамостоятелни актове, които не притежават характеристиките 
на административен акт, поради което не подлежат на съдебен контрол. 
  

ІV.1. Изисквания за избираемост

Чл. 93. (2) За президент може да бъде избиран български гражданин по 
рождение, навършил 40 години, който отговаря на условията за избиране 
на народен представител и е живял последните пет години в страната. 

РЕШЕНИЕ № 3 от 8 февруари 2001 г. по к.д. № 16/2000 г.162

делото е образувано по искане на: 75 народни представители.
Иска се: даване задължително тълкуване на част от разпоредбата на 

чл. 93, ал. 2 от Конституцията, а именно на изискването кандидатът за 
президент „да е живял последните пет години в страната“.

162 Обн., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2001 г.
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Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Български гражданин, кандидат за президент, „е живял последните пет 

години в страната“ по смисъла на чл. 93, ал. 2 от Конституцията, когато фак-
тически и трайно е пребивавал на територията на страната през повече от 
половината за всяка от петте години, предхождащи датата на избора. 

За живеене в страната по смисъла на чл. 93, ал. 2 от Конституцията се 
приема и престоят в чужбина за времето, в което български гражданин е 
изпратен там от българската държава. 

Мотиви:
1. Като цяло конституционната разпоредба на чл. 93, ал. 2 посочва кри-

териите, на които трябва да отговаря едно лице, за да може да бъде избрано 
за президент на Републиката. Конституционният съд вече е имал повод да 
даде задължително тълкуване на една част от разпоредбата, а именно из-
искването „за президент да може да бъде избиран български гражданин по 
рождение“ – Решение № 12 от 1996 г. по к.д. № 13/1996 г. (ДВ, бр. 67 от 
1996 г.). В настоящия случай следва да се изясни смисълът на изискването 
кандидатът за президент да „е живял последните пет години в страната“. 
Следователно става дума за конституционно определени рамки за упражня-
ване на пасивното избирателно право. 

Принципно конституционният законодател е избрал подхода с пасивно 
избирателно право да се ползват по-ограничен кръг български граждани в 
сравнение с кръга на лицата, посочен в чл. 42, ал. 1 от Конституцията, които 
имат право да избират. Така според чл. 65, ал. 1 от основния закон за наро-
ден представител може да бъде избиран български гражданин, който няма 
друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и 
не изтърпява наказание лишаване от свобода. Включвайки ограниченията за 
избиране на народни представители, Конституцията прибавя допълнителни 
изисквания към лицата, кандидати за президент. И този допустим подход 
намира своето обяснение в политическата и обществено значима роля, която 
държавният глава играе в държавата при осъществяване на своите функции. 

2. Нуждите на тълкуването изискват да се разкрие съдържанието на три-
те съдържащи се в израза понятия – глагола „живея“, употребен в минало 
неопределено време, съществителното „страната“ като територията, на ко-
ято трябва да е живял кандидатът за президент, и срока на живеене, който 
поставя изискването. В конкретния случай като конституционно изискване 
към кандидата за президент е използван фактически, а не формално юри-
дически критерий, поради което съдържанието му следва да се изведе чрез 
тълкуване смисъла на употребените думи. 

А. Утвърдено в съвременния български език е, че думата „живея“ оз-
начава ‘съществувам като организъм: дишам, храня се, усещам’. Следова-
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телно живеенето е физическо състояние на едно лице. В конституционната 
разпоредба е придадено правно значение на фактическото понятие „място 
на живеене“. За да се свърже пребиваването на едно лице с определено 
място в смисъла на местоживеене, трябва да са налице още признаците на 
продължителност и трайност. Защото не всяко пребиваване на определено 
място може да се нарече живеене, ако не е продължило известно време и не 
е обвързано по някакъв начин с трайно отношение. Живеенето представля-
ва фактическото пребиваване на определена територия за един относително 
продължителен период, в който лице трайно се е установило на тази тери-
тория. Признакът трайност характеризира връзката на лицето с това място 
чрез установяване на лични връзки (семейство, родители) или професио-
нални връзки (месторабота). Оттук се налага и първият извод – живеенето 
по смисъла на чл. 93, ал. 2 от Конституцията е фактически и трайно преби-
ваване на едно лице на определена територия. 

Съвсем различни от този фактически критерий са формално юриди-
ческите критерии, като местожителство, адресна регистрация, с които 
редица нормативни актове свързват различни правни последици. Место-
жителството и адресът са включени в данните за личността на кандидата, 
които трябва да фигурират в предложението на партията, коалицията или 
инициативния комитет, издигнали кандидатурата на лицето пред Централ-
ната избирателна комисия (ЦИК) – чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране 
на президент и вицепрезидент на Републиката (ЗИПВР) – ДВ, бр. 82 от 
1991 г. Същите данни фигурират и в листите, които ЦИК обнародва – чл. 8 
ЗИПВР. Но това са част от данните за едно лице, които го отличават от дру-
ги лица в обществото и са задължителни за всички, подлежащи на граж-
данска регистрация. Те не се отнасят към изискванията за избираемост, 
индивидуализиращи личността на кандидата за президент по смисъла на 
чл. 93, ал. 2 от Конституцията. 

Б. Конституционният законодател е употребил глагола „живея“ в мина-
ло неопределено време, което спада към резултативните времена и изразява 
резултат от приключило предварително действие. Следователно кандидатът 
за президент трябва да е пребивавал фактически и трайно на територията на 
страната в един минал момент, но този момент не изпъква в езиковото съз-
нание, а остава на заден план. Акцентира се на факта, че преди провеждане 
на изборите действието е приключило и към сегашния момент има някакъв 
резултат, т.е. изискването е налице. Следващият извод е, че фактическото и 
трайно пребиваване на определено място трябва да се е състояло в миналото 
и да е приключило непосредствено преди провеждане на изборите. 

3. Второто понятие, употребено в тълкувания израз, е територията, на 
която трябва да е живял кандидатът за президент. 

А. Конституционният законодател е употребил думата „страната“, което 
недвусмислено сочи, че това е територията на Република България. 
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Целта на създаването на една конституционна норма се разкрива най-
напред чрез материалите по изготвянето  ѝ  . По делото са приложени прото-
коли от заседанията на Комисията по изготвяне на Конституцията при Ве-
ликото Народно събрание, както и стенограми от приемане на разпоредбата 
в пленарна зала. Изискването президентът да „е живял последните 5 години 
в страната“ се е появило като предложение в Комисията по изработване на 
Конституцията след приемането  ѝ    на първо четене. Съображенията за пред-
ложението на текста са обяснени в пленарна зала от комисията по следния 
начин: „кандидатът ще стане държавен глава и трябва да познава обстанов-
ката в страната, да е живял поне пет години сред хората, които той ще ръко-
води“ (Експресна стенограма, Велико Народно събрание, сто и шестдесето 
заседание, 20 юни 1991 г., 328.4). 

Следователно територията на Република България е мястото, където 
кандидатът най-добре ще опознае и разбере политическия, икономическия 
и социалния живот на народа. И обратно, живеенето на кандидата за прези-
дент в пределите на страната ще помогне на избирателя най-лесно и точно 
да упражни своето общо, равно и пряко избирателно право. 

Б. Тълкуването на изискването на чл. 93, ал. 2 от Конституцията според 
духа на закона налага още да издирваме дълбокия смисъл, особено когато 
придържането към стриктното звучене на израза „територия на страната“ 
не е достатъчно за пълното му осмисляне. Защото Конституционният съд 
трябва да отговори кои български граждани, живеещи извън страната, пора-
ди различни причини могат да упражнят своето пасивно избирателно право. 

Българските граждани, които живеят в чужбина, могат условно да се 
разделят на две категории. Първата категория включва гражданите, които 
сами са напуснали страната, а втората категория са всички лица, изпрате-
ни или предложени от българската държава да осъществяват определена 
дейност в чужбина. Между последните и българската държава съществува 
функционална връзка, изградена върху обстоятелството, че те извършват ня-
каква изпълнителна или представителна дейност. Те не са прекъснали пре-
биваването си в страната по своя воля в осъществяване на свои лични цели. 
Именно затова Конституционният съд приема, че този втори кръг български 
граждани трябва да притежават пасивното избирателно право за избор на 
президент. Съдът приема за пребиваване в страната по смисъла на чл. 93, 
ал. 2 от Конституцията и престоя в чужбина за времето, в което български 
граждани са изпратени там от българската държава. 

4. Третото понятие, нуждаещо се от тълкуване, е срокът, в който канди-
датът за президент трябва да е живял в страната. 

А. Конституционният законодател е преценил, че срокът, през който 
българският гражданин трябва фактически да е пребивавал в страната, фор-
мално е 5 години. Всеки срок в смисъла на период, промеждутък от време 
трябва да бъде определяем с датата на започване и с датата на изтичането 
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му. Тъй като конституционното изискване за срок от пет години е условие 
кандидатът да бъде избиран, затова датата на изтичането на срока в случая 
трябва да бъде към деня на избора. А началото на срока ще бъде 5 години 
преди избора. Възможно и най-често е този период от време да не съвпадне 
с календарната година, затова Конституционният съд намира за уместно да 
уточни, че се касае за 5 астрономически години. 

Поставя се въпросът: следва ли кандидатът за президент да е живял на те-
риторията на страната непрекъснато през така определения 5-годишен период. 

Б. В съвременния свят, в който продължителната отседналост в една 
държава е все по-рядко срещана, изискването за пет години пребиваване в 
България би следвало да се тълкува също съвременно. Затова, изхождайки 
от отдалечаването на момента на гласуване на обсъжданата конституционна 
норма от момента на нейното тълкуване и предвид развитието на общест-
вените отношения през това време, следва да се приеме, че пребиваването 
на кандидат-президента през последните пет години в страната не трябва 
да бъде непрекъснато. Ако конституционният законодател имаше предвид 
непрекъснато живеене през последните пет години в страната, той изрично 
би посочил това, както това е направил обикновеният законодател в Закона 
за чужденците в Република България (ЗЧРБ) – ДВ, бр. 153 от 1998 г., където 
статутът на постоянно пребиваващ в страната се дава на чужденци, „пре-
бивавали на законно основание без прекъсване на територията на страната 
през последните 5 години“ – чл. 25 ЗЧРБ. 

Динамизмът на правото трябва да се отчита, но неговата интерпретация 
по съображения за юридическа сигурност не може да бъде свободна. Задъл-
жителното тълкуване на конституционната норма следва да бъде достатъч-
но определяемо. Изискването да е живял трябва да е налице за целия период 
от пет години, но и за всяка от петте години. Защото противното разбиране 
би довело до скъсяване на конституционно определения срок. 

Затова изводът следва да бъде, че кандидатът трябва да е пребивавал на 
територията на страната през повече от половината за всяка от петте астро-
номически години, предхождащи избора. 

5. Не могат да се приемат възраженията, че конкретното, определяемо-
то (а според искателите ограничително) тълкуване на изискването кандида-
тът за президент да „е живял последните пет години в страната“ накърнява 
принципа за равенство, прокламиран в чл. 6 от Конституцията. Президентът 
на Републиката е държавен глава, който олицетворява единството на нация-
та – чл. 92, ал. 1 от Конституцията. Именно от този конституционен статус 
произтичат и по-големите изисквания към лицето, което се кандидатира за 
президент, или, както се посочи по-горе, по-големите ограничения, наложе-
ни към упражняването на пасивното избирателно право. 

6. Освен разкриване съдържанието на обсъжданото изискване податели-
те на искането питат още по какъв начин се доказва то. Конституционният 
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съд счита, че доказателствените средства за установяване на едно конститу-
ционно изискване не могат да бъдат в предмета на тълкувателната дейност 
на Съда по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията. Този въпрос не е включен и 
в обема, определен за тълкуване в определението по допускане на искането. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 5 с 
особено мнение. 

Особено мнение на съдията георги Марков 
Неясна конституционна норма, отнасяща се до политически избор, тряб-

ва да се тълкува в полза на правото на гражданите на реален свободен избор. 
Основният закон не е имал за цел да лиши от правото да бъдат избирани 

за президент хиляди български граждани, които по различни причини не 
са живели непрекъснато в България последните пет години, нито милиони 
българи от правото да ги избират. Затова не е използван терминът „посто-
янно местожителство“, „непрекъснато живял“, „преимуществено живял“, а 
„живял“. Поставянето на подобен термин към думата „живял“ би било до-
писване на Конституцията. 

Конституционният законодател с чл. 93, ал. 2 не е желал да закрепостява 
българските граждани в страната и по домовете им в години на обединява-
не на Европа и падане на границите. Идеята на основния закон, изразена в 
дебатите по приемането му, е кандидатът за президент да е живял през по-
следните пет години в страната достатъчно време, за да е запознат с нейни-
те проблеми. В едно демократично общество със съвременни комуникации 
с оглед природната интелигентност на българските граждани това време 
може да бъде в рамките на всяка една от последните пет години и по-малко 
от половината. 

Нашата общественост отдавна е разбрала чрез медиите, че питането по 
делото е всъщност: може ли Н.В. Симеон II да се яви като кандидат в пред-
стоящите президентски избори, ако реши това. Моят отговор е: Да! Царят 
е бил достатъчно време в България през последните пет години, за да може 
с оглед на неговия известен умствен и интелектуален потенциал да опознае 
проблемите на страната и на хората. Той е човекът, който беше посрещнат 
след принудително полувековно изгнание от стотици хиляди българи и това 
стана новина в световния видеообмен. През тези години Н.В. Симеон II бе 
многократно приеман от българските президенти, премиери, министри, де-
путати, висши духовници, кметове и политици от основните политически 
сили. Затова познава добре и политическата кухня в страната. Царят е един 
от малкото българи, който след 25 май 1996 г. през всяка от годините се е 
срещнал с толкова много наши сънародници от различни социални групи, 
за да опознае техния живот. Ето защо времето, прекарано в България и под 
183 дни годишно в последните пет години, е достатъчно, за да се яви в едни 
демократични и свободни президентски избори, доколкото желае това.
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Особено мнение на съдията димитър гочев 
За тълкуването на изискването на чл. 93, ал. 2 от Конституцията канди-

датът за президент на страната да „е живял последните пет години в страна-
та“ трябва да се имат предвид следните обстоятелства. 

Поставеното в текста изискване представлява ограничение в пасивно-
то избирателно право на гражданите на Република България (формулирано 
в чл. 10 от Конституцията като „общо, пряко и равно“). Това ограничение 
също така се отнася и до активното избирателно право – правото на изби-
рателите – ограничава се и кръгът на лицата, които те могат да избират за 
президент. Тази ограничителна разпоредба не може да бъде тълкувана раз-
ширително, а трябва да засяга текста само в приложното му поле така, както 
то е очертано от самия текст. 

Както това е посочено в мотивите на решението, а такъв извод се прави 
от съдържанието на стенографските протоколи, смисълът на ограничението, 
предмет на тълкуване, е да се гарантира кандидатът за президент да е лице, 
което да познава проблемите на страната и обществото от гледна точка на 
обществените и политическите отношения, стопанските и културните про-
блеми на страната. 

Конституционният законодател е презумирал, че такова познаване кан-
дидатът може да има само ако „е живял последните пет години в страната“. 
Той обаче е оставил настрана ограничението, което поставя въпроса, каква 
част от този период от пет години (назад във времето от датата на избора) 
кандидатът трябва да е живял в страната. Самата употреба на глаголното 
време и вида на глагола „живея“ говори за една неопределеност по отноше-
ние на продължителност в рамките на този период. Трябва да се изключи 
елементът на непрекъснатост не само поради този граматически подход на 
тълкуване, а и защото, ако това беше идеята на конституционния законода-
тел, той би го изразил изрично. 

Неправилно е да се приложи подход за тълкуване на волята му, като се 
въведе като критерий за необходимото време в рамките на този период, през 
което кандидатът да е живял или пребивавал в страната някакъв изчислите-
лен елемент, като например да се употребят думите „преимуществено“ или 
„преобладаващо време“, защото това би означавало половината от времето 
в тези пет години плюс един ден. Това не би могло да бъде някаква гаранция 
за познаване на проблемите на страната. Също така съвсем неправилно е да 
се възприеме и подходът на изискването да се придаде смисъл, че е необхо-
димо кандидатът да е пребивавал в страната за всяка от петте астрономи-
чески или календарни години с един ден повече от половината от броя на 
дните в годината. За този „калкулативен“ подход няма никакво основание в 
съдържанието на самия конституционен текст. Впрочем този тълкувателен 
подход не само въвежда едно правило, за което няма дори и намек в текста, 
но той променя съдържанието на конституционното изискване, като създава 
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необорима презумпция, че кандидатът няма необходимото познание на про-
блемите на страната, ако е живял дори един ден по-малко в нея от половина-
та от дните на всяка една астрономическа година в рамките на петте. 

Убеден съм, че изискването, предмет на тълкуване по настоящото дело, 
е, че кандидатът за президент трябва да е живял в страната, като е преби-
вавал в нея в рамките на пет години от деня на избора назад във времето, 
достатъчно време, за да бъде запознат с обществено-политическите и сто-
панските проблеми на страната. 

Особено мнение на съдията Неделчо беронов 
Подписах Решението по к.д. № 16/2000 г. с особено мнение по първия 

абзац на диспозитива, според който кандидатът за президент трябва да е 
пребивавал на територията на страната повече от половината за всяка от 
пет те астрономически години, предхождащи датата на избора. Съображени-
ята ми са следните. 

Периодът от 5 години по чл. 93, ал. 2 от Конституцията е ясно и недву-
смислено установен, поради което неговата продължителност не може да 
бъде предмет на тълкуване. 

Различията в разбирането на посочената конституционна разпоредба 
са в това, как да се разбира този период и по-конкретно необходимо ли е 
кандидатът за президент да е живял в страната през всичките дни на пет-
годишния период. При съвременните условия на интеграционни процеси 
и голяма подвижност на хората житейският опит показва, че може да се 
наложи отсъствие от страната на всяко лице по причини от най-различен 
характер. Поради това възниква въпросът, каква може да бъде продължител-
ността на отсъствието, съответно на пребиваването в страната, в рамките 
на конституционно установения период от пет години. Тълкуваната разпо-
редба не съдържа никакви количествени критерии за определяне на про-
дължителността на отсъствия, съответно на пребиваване в страната. Всяко 
определяне на тази продължителност чрез математически способи („повече 
от половината“ или равнозначното му „преимуществено“), прилагането им 
за всяка година поотделно или общо за целия период от пет години ще бъде 
допълване, а не тълкуване на чл. 93, ал. 2 от Конституцията. 

При тълкуване стремежът трябва да бъде за възможно най-пълно и точ-
но установяване волята на нормотвореца, обективирана в тълкуваната раз-
поредба. Тълкуването трябва да отговаря на смисъла, вложен в тълкувания 
текст, на съображенията, поради които е създаден, на целите, които се пре-
следват с разпоредбата. Данни за това се съдържат в протоколите от заседа-
нията на Великото Народно събрание при обсъждане и приемане на чл. 93, 
ал. 2 от Конституцията. В пленарна зала на 20 юни 1991 г. е докладвано, че 
изискването кандидатът за президент да е живял последните пет години в 
страната се предлага от Комисията за изработване на проект за Конституция 
на РБ, при това в няколко варианта за продължителността на периода – 5, 
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7 или 10 години. Затова на народните представители се пояснява, че кан-
дидатът за президент трябва да е живял поне през последните пет години 
(т.е. поне най-краткия от предлаганите три срока). Като основна причина за 
създаване на тълкувания текст е посочено, че кандидатът за държавен глава 
трябва да познава обстановката в страната, да е живял сред хората, които ще 
ръководи. Живеенето в страната сред хората е средството, а познаването на 
обстановката и обществено-икономическите условия в държавата е резул-
татът, който ще се получи чрез това средство. Тълкуването на разпоредбата 
трябва да акцентира върху целта, а не върху средството за постигането  ѝ  . 

В първия абзац от диспозитива на решението вместо думите „... през 
повече от половината за всяка от петте астрономически години, предхож-
дащи датата на избора“ би следвало да се запише: „... през петгодишния 
период преди датата на избора достатъчно време, за да е запознат с обста-
новката в страната, с обществено-политическите и икономическите усло-
вия в държавата“. 

Особено мнение на съдията Васил гоцев 
Подписах решението на Конституционния съд с особено мнение по 

следните съображения. 
…Не мога да приема теза, че текстът е бил създаден, за да се лиши от 

правото един или друг гражданин да бъде евентуално избран като прези-
дент. Ако се изхожда от стенографския протокол на Конституционната ко-
мисия при Великото Народно събрание и доклада на народния представител 
Любен Корнезов, може да се заключи, че целта на ограничението е била 
живеенето пет години да е дало възможност на кандидата за президент „до-
бре да познава обстановката в страната“, като докладчикът е смятал, че това 
може да стане, когато той е живял „поне пет години сред хората, които той 
ще ръководи“. Трябва да се има предвид, че думите „поне пет години“ след-
ва да се разглеждат в контекста на други предложения, които е имало, да се 
изисква кандидатът да е живял седем или десет години. 

…Остава единствено фактическата преценка за всеки конкретен слу-
чай, дали даден кандидат през последните пет години преди деня на избора 
е живял толкова и е бил толкова време сред хората, колкото са достатъчни 
и необходими, за да опознае обстановката в държавата, която би искал да 
ръководи. Щом като този въпрос е фактически и е свързан с определена 
личност, то не може да се даде и обща законова преценка точно за времето, 
което е необходимо да се добие това опознаване през посочения от Кон-
ституцията петгодишен период. За един кандидат може би е необходимо 
едно постоянно присъствие, а друг кандидат, поставен при други условия 
на живот, може да постигне това и без непрекъснато през петте години да 
е живял в страната. 

…Немислимо е при днешните условия на живот да се смята, че консти-
туционният законодател е изисквал от кандидата за президент да е живял 
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последователно пет пъти по 365 дни. Ако това желаеше да каже Конститу-
цията, щеше да каже „живял непрекъснато“, „живял, без да напуска страна-
та“, „живял преимуществено“ или нещо друго подобно. В решението, което 
не споделям, се казва, че „живял последните пет години в страната“ е нали-
це „когато фактически и трайно е пребивавал на територията на страната 
през повече от половината на всяка от петте години“. 

…При тълкуването на текста не може да не се вземе предвид, че чл. 26, 
ал. 1 от Конституцията прокламира, че „гражданите на Република България, 
където и да се намират, имат всички права и задължения по тази Консти-
туция“, а чл. 35, ал. 1 и 2 казват, че „всеки има право свободно да избира 
своето местожителство да се придвижва по територията на страната“, както 
и „да се завръща в страната“. Тези конституционни права съответстват на 
чл. 13, ал. 1 и 2 от Всеобщата декларация за правата на човека. А заедно 
с това чл. 21, т. 1 и 2 от същата прокламират основното правило във всяка 
демократична държава, че всеки има право да участва в управлението на 
своята държава и че „всеки човек има право на достъп при равни условия до 
обществените и държавните служби на своята страна“. 

…Изискването в решението на Конституционния съд за живеене през 
повече от половината на всяка от петте предхождащи години, освен че не е 
предвидено в Конституцията, което посочих, е и несъвършено с оглед цел-
та на конституционния законодател. Кой може да даде гаранцията, че един 
човек, който половин година пребивава в страната, а през последната „ас-
трономическа“ година преди изборите последните шест месеца е отсъствал, 
е запознат с обстановката в нея, която именно през тези шест месеца може 
да е била коренно променена? И нима той, който е пребивавал в страната 
пет пъти по 182 дни, ще бъде по-добре запознат от този, който е бил четири-
те последни години преди изборите непрекъснато в страната? Този пример 
според мен показва, че чисто фактическият въпрос, познаваш ли, или не 
една държава, не може да бъде декретиран с правило, което лимитативно да 
определя времето, през което трябва да живееш в нея. Според мен кандида-
тът е този, който преди всичко е длъжен да си даде сметка, отговаря ли на 
тези условия, или не. В резултат на тази своя преценка ще трябва да реши 
да подаде или да не подаде декларацията, предвидена в чл. 6, ал. 1, т. 2 от 
Закона за избиране на президент и вицепрезидент. Оттук Централната изби-
рателна комисия и правилата, на които се подчиняват нейните решения, ще 
определят начина за проверка на верността на декларацията. 

…И понеже все пак Конституционният съд прие, че трябва да даде тълку-
ване на чл. 93, ал. 3 от Конституцията, трябва да се отговори преди всичко, че 
адресната регистрация, за която питат народните представители, не е доста-
тъчна. Трябва заедно с това да се посочи, че конституционният текст не изис-
ква това живеене да бъде непрекъснато. То трябва да е било обаче през опре-
деления в Конституцията петгодишен период достатъчно време, за да може 
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кандидатът да се запознае основно с обществените, политическите и иконо-
мическите условия в държавата, с нейните нужди и проблеми, с политиче-
ския, икономическия и социалния живот на народа и с неговите потребности. 

Особено мнение на съдията Людмил Нейков 
Не споделям приетото от Конституционния съд с решението по делото 

тълкуване на частта от разпоредбата на чл. 93, ал. 2 от Конституцията относ-
но изискването кандидатът за президент „да е живял последните 5 години 
в страната“. 

Считам, че за даване задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 93, 
ал. 2 от Конституцията относно посоченото изискване в нея трябва да се раз-
крие преди всичко волята на конституционния законодател, инкорпорирана 
в тази част от разпоредбата, при приемането на Конституцията чрез анализ 
на материалите от заседанието на Великото Народно събрание, в които са 
отразени историята на създаването и приемането на конституционната нор-
ма. От прочита на тези материали в конкретния случай става ясно, че раз-
поредбата е предложена от Комисията по изработването на Конституцията 
между първото и второто  ѝ    четене с мотивировката, че кандидатът за прези-
дент трябва да е живял поне 5 години сред хората, чийто президент иска да 
бъде. Тук думата „поне“ е безспорен синоним на „най-малко“, а изискването 
„сред хората“ налага пребиваването да е телом, а не само духом. Текстът е 
приет така, както е предложен от комисията. 

Така разкрита, изразената воля на конституционния законодател в изра-
за, чието тълкуване се прави, според мен безусловно означава кандидатът 
да е пребивавал постоянно в страната последните 5 години. В тълкуваната 
норма няма никакви други изисквания, които да навеждат на необходимост-
та от посочване на минималния брой на дните от всяка от петте години, през 
които кандидатът трябва да е пребивавал в страната. Това не се дължи на 
пропуск на конституционния законодател, а е така именно защото и за него 
не е имало никакво съмнение, че пребиваването на кандидата в страната 
трябва да бъде постоянно. В противен случай към посочените в разпоредба-
та други няколко изисквания, на които трябва да отговаря кандидатът, щеше 
да бъде предвидено и такова за минималния брой на дните през всяка от 
петте години за пребиваване в страната. 

…С оглед на тези съображения намирам, че диспозитивът на решението 
следваше да гласи: 

„Изискването български гражданин, кандидат за президент, да „е живял 
през последните 5 години в страната“ означава постоянно пребиваване на 
кандидата на територията на страната. Отделни краткотрайни, както и про-
дължителни отсъствия, които са породени от изпълнението на възложена 
мисия от българската държава, не са в разрез с необходимия режим на пре-
биваване в страната.“ 
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ІV.2. Правомощия на президента
Чл. 98. Президентът на републиката:
…
6. назначава и освобождава от длъжност ръководителите на диплома-

тическите представителства и постоянните представители на Републи-
ка България при международни организации по предложение на Министер-
ския съвет и приема акредитивните и отзователните писма на чуждес-
транните дипломатически представители в страната…

12. опрощава несъбираеми държавни вземания...

РЕШЕНИЕ № 13 от 30 септември 1999 г. по к.д. № 9/1999 г.163

делото е образувано по искане на: 54 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционност на Указ № 274 от 

28 юли 1998 г. на президента на Република България, с който е освободен 
Александър Драганов Димитров от длъжността извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в Република Полша (ДВ, бр. 89 от 1998 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането за установяване на противоконституционност на 

Указ № 274 от 28 юли 1998 г. на президента на Република България, с кой-
то е освободен Александър Драганов Димитров от длъжността извънреден 
и пълномощен посланик на Република България в Република Полша (ДВ, 
бр. 89 от 1998 г.).

Мотиви:
1. Назначаването и освобождаването от длъжност на дипломатически 

представители са актове на дискреционна преценка на Министерския съвет 
и на президента. Тя произтича от функцията на посланика като ръководител 
на дипломатическо представителство на Република България и като неин 
представител пред съответната чужда държава и нейните най-висши органи. 
Тази функция предпоставя преценка за качествата на посланика и за довери-
ето в него. Преценката е от изключителна компетентност на Министерския 
съвет и на президента. Конституционният съд не може да навлиза в контрол 
на тази преценка, защото подобен контрол би означавал намеса на Съда в 
правомощията на Министерския съвет и на президента. Конституционният 
съд може само да контролира дали назначаването или освобождаването от 
длъжност на посланик е извършено при спазване на конституционно уста-
новените изисквания за издаване на указа на президента – разпоредбите на 
чл. 98, т. 6 и чл. 102, ал. 2 от Конституцията. 

163 Обн., ДВ, бр. 88 от 8 октомври 1999 г. 
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Указът, с който е освободен от длъжност Александър Драганов Дими-
тров, е издаден в кръга на конституционните правомощия на президента по 
предложение на Министерския съвет (Решение № 222 от 6 май 1998 г.) и е 
приподписан от министър-председателя. Изпълнението на указа е възложено 
на министъра на външните работи, който е издал съответната заповед. Актът 
на президента е издаден при спазване на всички конституционни изисквания. 

2. Твърденията за противоконституционност на указа са в друга насо-
ка – в акта на президента не били посочени основания за предсрочно пре-
кратяване на правоотношението без съгласие на освободения от длъжност 
посланик, указът не бил мотивиран и не бил връчен официално на същия 
посланик. Тези обстоятелства според вносителите на искането давали ос-
нование да се приеме, че при издаването на указа не били спазени духът и 
принципите на Конституцията за защита на правата на личността и нейното 
достойнство и нарушавали Преамбюла и конкретните разпоредби на чл. 41, 
ал. 2, чл. 45 и чл. 48, ал. 1 от Конституцията относно защитените с тях су-
бективни права. 

а) Указът е издаден на основание чл. 98, т. 6 от Конституцията, което 
е изрично посочено в него. Това е конституционното основание за възник-
ване, респективно за прекратяване на правоотношението с ръководителите 
на дипломатическите представителства и постоянните представители на Ре-
публика България при международни организации. Няма конституционно 
задължение за президента да отразява в указите си, издадени на посоченото 
основание, и други правни или фактически основания. Указът е от катего-
рията на административни властнически актове на висши държавни органи. 

Когато в Конституцията не е установен мандат за съответната длъжност, 
възникналото по силата на указа на президента правоотношение не е свър-
зано със срок. Назначеното с указа лице в тези случаи винаги може да бъде 
освободено от длъжност от президента по целесъобразност при спазване на 
конституционните изисквания (например в случая по чл. 98, т. 6 от Конститу-
цията – по предложение на Министерския съвет, като указът се приподписва 
от министър-председателя или от съответния министър – чл. 102, ал. 2 от 
Конституцията). 

Конституцията не предвижда мандат за ръководители на дипломатиче-
ските представителства и постоянните представители на Република Бълга-
рия при международни организации за разлика от назначаваните от прези-
дента председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния 
административен съд и главен прокурор, чийто мандат е определен от Кон-
ституцията на седем години (чл. 129, ал. 2 от Конституцията), и на съдиите 
в Конституционния съд от квотата на президента с конституционен мандат 
девет години (чл. 147, ал. 1 и 2 от Конституцията). 

б) Липсата на мотиви към указа не прави акта на президента противо-
конституционен. В разпоредбата на чл. 102 от Конституцията, която урежда 
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реда и начина за издаване на укази от президента в изпълнение на неговите 
правомощия, няма изискване за излагане на мотиви като необходимо усло-
вие за действителността на акта на държавния глава. Съображенията и пре-
ценката за назначаване или освобождаване от длъжност на лицата по чл. 98, 
т. 6 от Конституцията е лична и суверенна и не подлежи на конституционен 
контрол. Няма конституционна разпоредба, която да задължава президента 
да мотивира указите си. Указът за назначаването на Александър Драганов 
Димитров също не е мотивиран.

в) Твърдението в искането, че освободеният от длъжност посланик не бил 
уведомен официално за издадения указ, е произволно и се опровергава от до-
казателствата по делото. Указ № 274 от 28 юли 1998 г., с който е освободен 
Александър Драганов Димитров от длъжността извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в Република Полша, е обнародван в офи-
циалния раздел на ДВ, бр. 89 от 1998 г. Целта и смисълът на обнародването 
в „Държавен вестник“ на актове на държавни органи и на други обявления и 
съобщения е да бъдат доведени до знание на всички правни субекти, като се 
считат за официално уведомени съответните адресати, до които се отнасят. 

Развитите в искането доводи нямат отношение към конституционосъо-
бразността на указа (т. 2), поради което не може да се приеме, че актът на 
президента е издаден в нарушение на принципите и духа на Конституцията 
и на прогласените в Преамбюла  ѝ    и в чл. 41, ал. 2, чл. 45 и чл. 48, ал. 1 права 
на личността и нейното достойнство, както се твърди в искането. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии. 

РЕШЕНИЕ № 8 от 12 май 1999 г. по к.д. № 4/1999 г.164

делото е образувано по искане на: 57 народни представители.
Иска се: установяване противоконституционността на разпоредбите на 

§ 5д в частта на израза „или на неговия купувач“ и § 5е от допълнителните 
разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и об-
щински предприятия (ЗППДОбП), създадени с § 13, т. 2 от Закона за измене-
ние и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни 
и общински предприятия (ЗИДЗППДОбП) (ДВ, бр. 12 от 1999 г.), както и 
на § 17 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗППДОбП и 
чл. 12а от Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 
31 декември 1990 г. (ЗУНК), създаден с § 22, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗППДОбП.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и 4 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционни разпоредбите на § 13, т. 2 от Закона 

за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на 

164 Обн., ДВ, бр. 47 от 21 май 1999 г.
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държавни и общински предприятия (ДВ, бр. 12 от 1999 г.), с който се създава 
§ 5е от допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватиза-
ция на държавните и общинските предприятия, както и § 17 от преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона 
за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. 

Отхвърля искането на 57 народни представители от XXXVIII Народно 
събрание в останалата му част. 

Мотиви:
...По § 22, т. 3 ЗИДЗППДОбП, с който се създава чл. 12а от Закона за 

уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г. 
Този новосъздаден текст на Закона за уреждане на необслужваните кре-

дити, договорени до 31 декември 1990 г. (ЗУНК) се дава правомощие на 
Министерския съвет да отписва задължения по този закон на търговските 
дружества към държавата след приватизацията им при приватизирането на 
над 50% от дяловете и акциите без прилагане на ограниченията на чл. 12, 
ал. 3 ЗУНК след сключването на приватизационната сделка. 

Вносителите на искането твърдят, че тази разпоредба е противоконсти-
туционна, защото правото да опрощава несъбираеми държавни вземания 
съгласно чл. 98, т. 12 от Конституцията има само президентът. Твърди се, че 
текстът противоречи и на чл. 84, т. 2 и чл. 19, ал. 2 от Конституцията. 

Конституционният съд намира, че атакуваният текст не противоречи на 
основния закон. 

Законът урежда режима на необслужвани кредити, т.е. в случаите на не-
погасяване на задължения по договори за заем с търговски банки. При опре-
делени условия на закона тези задължения се превръщат в задължения към 
държавата. При това се сключва нов договор между Министерството на фи-
нансите, министерството – принципал, и длъжника по договора за кредит. В 
този договор съгласно чл. 12, ал. 1 ЗУНК се уговарят или редът и сроковете 
за погасяване на дълга към държавата, или за „отписване“ на дълга. (Текстът 
на чл. 12 ЗУНК не е атакуван като противоконституционен в настоящото 
производство.) 

Следователно „отписването“ по смисъла на ЗУНК, който не може да 
бъде различен от смисъла по новосъздадения чл. 12а, е едно от възможните 
решения при сключването на договора по чл. 12, ал. 1 от закона и поначало 
не е свързано с несъбираемост на вече станалото държавно вземане (първо-
начално по банков кредит). Отнася се до упражняване от Министерския съ-
вет на правомощие в рамките на правото му да управлява частната държавна 
собственост по чл. 106 от Конституцията. 

С новосъздадения чл. 12а от закона в един по-късен момент след сключ-
ване на договора по чл. 12, ал. 1 ЗУНК, и то след сключване на приватизаци-
онна сделка за над 50% от акциите или дяловете, на Министерския съвет е 
дадено правото да „отпише“ задължението към държавата. Към този момент 
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задължението не е несъбираемо. Но от съображения на приватизационна 
политика това в някои случаи става необходимо. 

Затова изводът е, че създаденото с атакувания текст правомощие на 
Министерския съвет не е в противоречие с правомощието на президента 
по чл. 98, т. 12 от Конституцията, което се отнася само до несъбираемите 
вземания на държавата. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии, от които 1 с 
особено мнение. 

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров 
От езикова и логическа гледна точка „отписването на задължения“ по 

смисъла на оспорената разпоредба е канцеларско-счетоводен заместител на 
„опрощаването“.

Разпоредбите на Конституцията не предвиждат възможност опроща-
ването на държавни вземания да се делегира по законодателен ред на Ми-
нистерския съвет. От конституционноправна гледна точка допускането на 
подобно делегиране е изключително опасно, тъй като дава възможност на 
всяко парламентарно мнозинство чрез излъченото от него правителство да 
опрощава задълженията на „своите хора (дружества)“ към държавата. Това 
доразвива приватизационната процедура като гигантска далавера по схема-
та „ първо продавам задлъжнялото предприятие на наши хора – после опро-
щавам задълженията им към държавата“. 

Ето защо считам, че разпоредбата на чл. 12а ЗУНК е противоконститу-
ционна. 

ІV.3. Президентът – върховен главнокомандващ
Чл. 100. (1) Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените 

сили на Република България.
(2) Президентът назначава и освобождава висшия команден състав на 

въоръжените сили и удостоява с висши военни звания по предложение на 
Министерския съвет.

(3) Президентът възглавява Консултативния съвет за национална си-
гурност, чийто статут се определя със закон.

РЕШЕНИЕ № 23 от 25 септември 1998 г. по к.д. № 14/1998 г.165

делото е образувано по искане на: 50 народни представители.
Иска се: Да се даде задължително тълкуване на чл. 100, ал.1 и 3 от Кон-

ституцията (постъпило писмено уточнение относно искането съобразно Оп-
ределение от 30 април 1998 г. на Конституционния съд). 

165 Обн., ДВ, бр. 113 от 30 септември1998 г.
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Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
1. Президентът по смисъла на чл. 100, ал. 1 от Конституцията е върховен 

главнокомандващ на въоръжените сили на Република България както във 
военно, така и в мирно време. 

2. В качеството си на държавен глава, олицетворяващ единството на 
нацията, върховен главнокомандващ и възглавяващ въз основа на чл. 100, 
ал. 3 от Конституцията Консултативния съвет за национална сигурност 
президентът има право да изисква от всички държавни органи и други 
лица пълна информация, свързана с отбраната и националната сигурност 
на страната. 

Президентът може да изразява становища и да отправя препоръки към 
всички държавни органи, както и да издава укази в изпълнение на конститу-
ционните си функции, включително в изпълнение на възложените му от Кон-
ституцията правомощия по отношение на отбраната и националната сигур-
ност на страната винаги, а не само при непосредственото им застрашаване. 

Мотиви:
а) Въпроси
1. По чл. 100, ал. 1 – дали президентът е върховен главнокомандващ на 

въоръжените сили на Република България само във военно време, или и в 
мирно време?

2. По чл. 100, ал. 3 – дали президентът като възглавяващ Консултативния 
съвет за национална сигурност (КСНС) трябва задължително да разполага с 
всякаква информация, изходяща от държавни органи и институции, свърза-
на с националната сигурност, и може ли, използвайки тази информация и на 
основание на решение на КСНС, да изразява становища и да дава препоръки 
на изпълнителната, законодателната и съдебната власт при непосредствено 
застрашаване на националната сигурност?

б) Аргументи
Конституцията разпределя компетентностите по отношение на въоръ-

жените сили и сигурността на страната между президента, Народното съ-
брание и Министерския съвет. Една част от правомощията си те могат да 
упражняват самостоятелно. За други правомощия конституционният зако-
нодател е предвидил предварителни или последващи актове и действия на 
някои от другите органи на държавна власт. 

Министерският съвет има правомощията по чл. 105, ал. 2 от Консти-
туцията ... и за общо ръководство на държавната администрация и въоръ-
жените сили. Тези правомощия не са конкретизирани в конституционния 
текст, но би следвало да се приеме, че компетентността на Министерския 
съвет обхваща всичко онова, което изрично не е отнесено от Конституцията 
в компетентността на други държавни органи. 
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I. По искането за задължително тълкуване на чл. 100, ал. 1 от Консти-
туцията 

Конституционният законодател е възприел принципа, по който е решен 
този въпрос в много чужди конституции – за върховен главнокомандващ се 
определя държавният глава.

Безусловният и категоричен текст на разпоредбата и липсата на друга 
конституционна разпоредба, която да я допълва, отменя или изменя при на-
стъпването на определени обстоятелства, не може да доведаг до друг извод 
освен до този, че президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените 
сили както във военно, така и в мирно време. Това си качество той запаз-
ва през целия президентски мандат. Ако конституционният законодател е 
имал намерение да ограничи правомощията на президента по чл. 100, ал. 1 
от Конституцията само в рамките на военновременен или мирновременен 
период, би създал съответна изрична разпоредба, а такава в Конституцията 
няма. Напротив – съществуват конституционни разпоредби, които подкре-
пят извода, че президентът упражнява правомощията си на върховен главно-
командващ и във военно, и в мирно време. Не може да има никакво съмне-
ние, че президентът именно като главнокомандващ назначава и освобождава 
висшия команден състав на въоръжените сили и удостоява с висши военни 
звания по предложение на Министерския съвет (чл. 100, ал. 2), а също така 
възглавява КСНС (чл. 100, ал. 3) както във военно, така и в мирно време. Не 
може да има съмнение, че чл. 9 от Конституцията, който определя основните 
функции на въоръжените сили, не поставя изпълнението на тези функции 
в зависимост от това, дали страната се намира във военновременен, или в 
мирновременен режим. Въоръжените сили съществуват и изпълняват свои-
те конституционни задължения по всяко време и следователно върховният 
главнокомандващ е техен ръководител и във военно, и в мирно време. 

II. По искането за задължително тълкуване на чл. 100, ал. 3 от Кон-
ституцията 

В рамките на правомощията на президента по отношение на отбраната 
и националната сигурност и като върховен главнокомандващ Конституция-
та му възлага правото и задължението да възглавява КСНС. Според чл. 100, 
ал. 3 статутът на този съвет се определя със закон. В изпълнение на консти-
туционната разпоредба е приет Закон за Консултативен съвет за национал-
на сигурност (ДВ, бр. 13 от 1994 г.). Той определя КСНС като съвещателен 
орган по въпросите на националната сигурност, който изготвя становища и 
предложения (чл. 4). 

ІІ. 1. Дали президентът като възглавяващ КСНС трябва задължително да 
разполага с всякаква информация, изходяща от държавни органи и институ-
ции, свързана с националната сигурност? Разпоредбата на чл. 100, ал. 3 от 
Конституцията не съдържа правила за реда и начина, по който президентът 
като възглавяващ КСНС може да получава информация. Необходимостта от 
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такава информация обаче е безспорна, защото без нея президентът не би 
могъл да осъществява възложените му от Конституцията функции. Необ-
ходимата информация би могла да бъде доставяна както от членовете на 
Съвета (съобразно оглавяваните от тях ведомства), така и осигурявана от 
президента, който като държавен глава и върховен главнокомандващ може 
да изисква всякаква информация от всички държавни органи и други лица 
(например предприятия на военнопромишления комплекс, на енергетика-
та и т.н.).

Президентът като държавен глава, олицетворяващ единството на наци-
ята, трябва да бъде всестранно информиран по всички проблеми във връзка 
с възложените му конституционни функции, включително и по отношение 
на отбраната и националната сигурност на страната, в която сфера Консти-
туцията също му възлага правомощия. 

ІІ.2. Дали президентът, използвайки събраната информация и на осно-
вание на решението на КСНС, може да изразява становища и да дава пре-
поръки на законодателната, изпълнителната и съдебната власт по повод не-
посредствено застрашаване на националната сигурност? Изводът произти-
ча от смисловото съдържание на разпоредбата и от вложената в нея цел от 
конституционния законодател със създаването на КСНС и предоставеното 
на президента правомощие да го оглавява. Това следва и от разпоредбите 
на чл. 98, т. 2 и чл. 102, ал. 1 от Конституцията, според които президентът в 
изпълнение на своите правомощия издава укази и отправя обръщения и пос-
лания. Държавният глава сам решава кога и как да изрази своите становища 
по тези въпроси, както и да отправи препоръките си към съответните дър-
жавни органи за решаването им. Няма конституционна пречка в някои слу-
чаи те да бъдат основани на изготвени от КСНС становища и предложения. 
Президентът не е обвързан от условието да изразява становища и да дава 
препоръки, както и да издава укази по въпроси на националната сигурност 
само по повод на непосредственото  ѝ   застрашаване. Това той може да прави 
винаги когато прецени, че е необходимо. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии. 

ІV.4. Обжалваемост на указите на президента
Чл. 98. Президентът на републиката:
...
6. назначава и освобождава от длъжност ръководителите на диплома-

тическите представителства и постоянните представители на Републи-
ка България при международни организации по предложение на Министер-
ския съвет и приема акредитивните и отзователните писма на чуждес-
транните дипломатически представители в страната;
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Чл. 100. (2) Президентът назначава и освобождава висшия команден 
състав на въоръжените сили и удостоява с висши военни звания по предло-
жение на Министерския съвет.

Чл. 129. (2) Председателят на Върховния касационен съд, председате-
лят на Върховния административен съд и главният прокурор се назнача-
ват и освобождават от президента на републиката по предложение на 
Висшия съдебен съвет за срок от седем години без право на повторно изби-
ране. Президентът не може да откаже назначаването или освобождава-
нето при повторно направено предложение.

РЕШЕНИЕ № 2 от 28 март 2002 г. по к. д. № 2/2002 г.166

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: даване задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 98, т. 6 

и чл. 100, ал. 2 от Конституцията в частта им „предложение на Министер-
ския съвет“ и на разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от Конституцията в частта  
ѝ    „предложение на Висшия съдебен съвет“ по въпросите: какъв е правният 
характер на тези предложения, съставляват ли административен акт в собст-
вен смисъл и подлежат ли на съдебен контрол от страна на Върховния ад-
министративен съд и в случаите, когато президентът на Републиката е издал 
указ въз основа на тях.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Предложението на Министерския съвет и предложението на Висшия 

съдебен съвет до президента на Републиката за назначаване и освобожда-
ване на лицата по чл. 98, т. 6, чл. 100, ал. 2 и чл. 129, ал. 2 от Конституцията 
служат за осъществяване на взаимодействие между два конституционно оп-
ределени органа на държавата. 

Предложението на Министерския съвет и предложението на Висшия 
съдебен съвет са подготвителни, несамостоятелни актове – част от сложния 
фактически състав по назначаването и освобождаването на лицата с консти-
туционно предвиден статут. Те не притежават характеристиките на админи-
стративен акт, поради което не се обхващат от общата клауза за обжалвае-
мост на административните актове по чл. 120, ал. 2 от Конституцията и не 
подлежат на съдебен контрол. 

Назначаването и освобождаването на лицата по чл. 98, т. 6, чл. 100, 
ал. 2 и чл. 129, ал. 2 от Конституцията става с указ на президента, който 
единствено може да бъде атакуван за противоконституционност пред Кон-
ституционния съд. 

166 Обн., ДВ, бр. 35 от 5 април 2002 г.
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Правната сигурност и изключително значимите публични функции 
на ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните 
представители на Република България в международни организации, на 
висшия команден състав на въоръжените сили, на председателите на Вър-
ховния касационен съд, Върховния административен съд и главния проку-
рор налагат стабилност на указите за тяхното назначаване и освобождаване. 
Те не могат да се поставят в зависимост от по-късно решение на съд, прове-
ряващ законността на подготвителния акт. 

Мотиви:
По допустимостта на искането – вж. раздел VІІІ – 5.2.3.б.
По съществото на искането  
а) Въпроси
1. Какъв е правният характер на упоменатите в чл. 98, т. 6, чл. 100, ал. 2 

и чл. 129, ал. 2 от Конституцията предложения, съставляват ли те „админи-
стративен акт в собствен смисъл“?

2. Подлежат ли тези предложения на съдебен контрол от страна на ВАС 
и в случаите, когато президентът е издал указ въз основа на тях? 

б) Аргументи
1.1. В Конституцията е проведено разграничение между „предложение 

на МС“ и „решение на МС“ – сравни чл. 98, т. 6 и чл. 100, ал. 2 с чл. 114 от 
Конституцията; както и между „предложение на ВСС“ и „решение на ВСС“ 
– сравни чл. 129, ал. 2 с чл. 131 от Конституцията – и то в смисъл, че предло-
жението предхожда решението или решаването на нещо; че както МС, така 
и ВСС могат да правят предложения в случаи, различни от хипотезите на 
издаване на решения.

1.2. Конституционното съдържание, вложено в тълкуваните понятия, 
следва да се осмисли и с оглед на интересите, които са продиктували напис-
ването им; да се потърси така наречената цел на конституционната норма. 

Видно от стенограмите на Великото Народно събрание, при приемане 
на разпоредбата на чл. 98, т. 6 обвързването на назначенията на ръководи-
телите на дипломатически представителства от президента с предложение 
от МС е прието за израз на принципа за балансиране на властите; за това, 
че провеждането на външната политика е правомощие както на президента, 
така и на правителството и между тях трябва да има съгласуваност. 

При приемане разпоредбата на чл. 100, ал. 2 от Конституцията консти-
туционният законодател е отчел връзката на въоръжените сили с министъра 
на отбраната и неговото участие в Министерския съвет, поради което пред-
ложението да отпадне съгласуваността на указите на президента с Минис-
терския съвет не е прието. 

При приемане на разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от Конституцията е про-
карана разлика между практикуващите юристи в съдебната система и ръко-
водителите на висшите инстанции от тази система и ако за първите е прието, 
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че самостоятелността и независимостта на съдебната власт изискват да се 
въведе система на възпроизвеждане – чрез ВСС, за лицата, легитимиращи 
магистратурата, е решено да се назначават от президента като израз на прес-
тижност и държавност. 

1.3. Ако се потърси конституционното съдържание на обсъжданите по-
нятия и чрез тълкуване според духа на закона, тълкуването трябва да се съо-
бразява със смисъла на конституционните разпоредби като цяло. 

2. Определението за административен акт в доктрината посочва като 
задължително съществуващи елементи: едностранно властническото воле-
изявление на административен или друг, овластен да действа като админи-
стративен орган, направено въз основа и в изпълнение на закон, пораждащо 
непосредствени правни последици, чието изпълнение е скрепено с държав-
на принуда. 

2.1.Съпоставено с изброените по-горе изисквания, предложението на 
МС веднага изпъква с липсата на породени преки правни последици. Пред-
ложението на МС е необходимо условие за упражняване на компетентност-
та по чл. 98, т. 6 от Конституцията, но указът е от категорията на админи-
стративни властнически актове на висши държавни органи. 

Президентът има дискреционната власт да прецени лицето, посочено в 
предложението на МС, и да откаже издаване на указ; ще последва следващо 
предложение. Не без основание този вид компетентност се нарича споде-
лена компетентност. Предложението на МС служи като правна основа за 
издаване на указа, то не подлежи на пряко изпълнение, тъй като няма годно 
за изпълнение съдържание (разпоредителна част). 

След като предложението на МС не притежава характеристиките на ад-
министративен акт, веднага се налага следващия извод, че то не се обхваща 
от общата клауза за обжалваемост на административните актове по чл. 120, 
ал. 2 от Конституцията. Проверяването на указа е уредено на конституцион-
но ниво – Конституционният съд е този, който след сезиране има право да 
се произнесе по неговата конституционосъобразност. 

Изложените съображения за правния характер на предложението на МС 
и възможността му за обжалване по административен ред са важими както 
за предложението на МС по чл. 98, т. 6 от Конституцията, така и за предло-
жението на МС по чл. 100, ал. 2 от Конституцията. 

2.2. Правният характер на предложението на ВСС до президента по 
чл. 129, ал. 2 от Конституцията има същите, изложени вече белези на под-
готвителен акт, който сам по себе си не може да породи правни последици. 

Вярно е, че разпоредбата на чл. 129, ал. 2 съдържа една отлика – прези-
дентът не може да откаже назначаването или освобождаването на един от 
тримата висши магистрати при повторно направено предложение от ВСС. 
Това различие създава два вида компетентности за президента в двете хипо-
тези на разпоредбата, но то не променя правомощието на ВСС по издаване 
на предложението, респ. не променя и характера на издадения от ВСС акт. 
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Конституцията установява споделена компетентност на президента с 
Висшия съдебен съвет, аналогична с тази при издаване на указите по чл. 98, 
т. 6 и чл. 100, ал. 2 от Конституцията, в хипотезата на първо предложение ... 
При повторно направено предложение на ВСС президентът вече е поставен 
в условията на обвързана компетентност, което означава, че той не разпола-
га с избор измежду юридически равностойни варианти. 

В същото време Висшият съдебен съвет и в двата случая има на разпо-
ложение своята оперативна самостоятелност. С това обаче волеизявлението 
на ВСС, наречено предложение, не променя характера си на подготвителен 
акт, защото, макар и решаващо, не може да произведе правни последици. 
Волята за издаване на указа е воля на президента, макар и обусловена и в 
зависимост от волята на ВСС. 

Именно поради това, че указът е актът, който поражда целените правни 
последици, той не може да бъде проверяван за законосъобразност, а само 
за конституционосъобразност. Не се спори, че указите по чл. 129, ал. 2 от 
Конституцията подлежат на конституционен контрол пред Конституцион-
ния съд, в т.ч. и относно дали са налице конституционните предпоставки за 
издаване на указа. 

2.3. Правната и националната сигурност, международният престиж на 
Република България и изключително значимите публични функции, които 
изпълняват лицата по чл. 98, т. 6, чл. 100, ал. 2 и чл. 129, ал. 2 от Конститу-
цията, изключват възможността актовете за тяхното назначаване и освобож-
даване да бъдат поставяни под съмнение в зависимост от по-късно решение 
на съд, проверяващ законността на подготвителния акт. Това означава кос-
вено да се проверява дали президентът е нарушил закона, което пък може 
да послужи като основание за неговото отзоваване. Правната сигурност и 
предвидимост на правовия ред не допускат подобно разрешение. ... по воля-
та на конституционния законодател те могат да се атакуват с оглед тяхната 
конституционосъобразност пред Конституционния съд. 

2.4. Не могат да се възприемат възраженията, че тълкуването на пред-
ложението на ВСС като подготвителен акт, който не подлежи на обжалване 
пред ВАС, накърнява независимостта на съдебната власт. Волята на прези-
дента при издаване на указа за назначаване на ръководителите на висшите 
ведомства на съдебната власт е поставена в зависимост от волята на „специ-
фичния кадрови администриращ орган на съдебната власт“, по който начин 
принципът за независимост на съдебната власт е проведен. 

Що се отнася до разликата в начина на назначаване и освобождаване от 
длъжност на ръководителите на магистратурата и на останалите магистра-
ти, „във всяка развита демократична държава висши нейни служители се 
назначават по специфичен начин, различен от общите правила за назначава-
не на другите държавни служители“. Различието, прокарано на конституци-
онно ниво в статута на председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор, е 
не само в специалния ред за назначаване и освобождаване от длъжност, но 
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и в мандатността на длъжностите от 7 години за разлика от несменяемостта 
на всички магистрати. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 3 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Людмил Нейков – вж. раздел VІІІ – 5.2.3.б.

Особено мнение на съдията Румен Янков 
Назначаването на изброените в горните текстове длъжностни лица ста-

ва с решение на МС или ВСС, последвани от президентски указ. На об-
щоприет език двата акта, постановени в определена последователност от 
време, юристите наричат сложен фактически състав, породен от съвместна 
компетентност. 

Думите „решение“ и „предложение“, употребени в конституционните 
текстове, нямат самостоятелно значение. Те трябва да бъдат възприемани в 
езиков смисъл общо, като акт на административен орган, който е едната със-
тавка на сложния фактически състав за назначаване на длъжностните лица 
от президента. Този извод безусловно може да се направи пряко за актовете 
на ВСС по чл. 131 от Конституцията, който ще бъде обсъден по-долу. 

Решението по к.д. № 2/2002 г. е изградено на погрешна основа. За пър-
ва предпоставка на решението Съдът е изходил от определение за админи-
стративен акт „като властническо изявление на административен или друг 
овластен орган, направено въз основа и в изпълнение на закон, пораждащ 
непосредствено правни последици, чието изпълнение е скрепено с правна 
принуда“. Разпоредбата на чл. 120, ал. 1 от Конституцията определя, че съ-
дилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на ад-
министративните органи. Вижда се, че тя борави с понятието „актове на 
администрацията“ в широк смисъл. Според хипотезата на чл. 120, ал. 1 от 
Конституцията достатъчно е те да са издадени от овластени органи в изпъл-
нение на техните конституционни задължения, които да пораждат промени 
в чужда правна сфера. Тук трябва да се има предвид, че понятието не трябва 
да се тълкува рестриктивно, ако се твърди, че България е правова държава 
– чл. 4, ал. 1. 

По-нататък, за да обоснове извода си, че предложенията не са админи-
стративни актове, Съдът започва да търси аргументи там, където не трябва. 
Така решенията на МС или ВСС се определят като несамостоятелен акт, 
различен от предложението, и се разчленява единното понятие (решение и 
предложение). Оттук насетне няма нищо по-лесно от това на съществител-
ното „предложение“ да му бъде отречена юридическата квалификация „ад-
министративен акт“. То е определено само като „подготвително действие“. 

Що се отнася до третия абзац на диспозитива на тълкувателното реше-
ние, считам, че с него Съдът е създал нова конституционна норма. С припов-
дигната фразеология, събрана в едно изречение: „Правната и националната 
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сигурност, международният престиж на Република България и изключител-
но значимите публични функции...“, е формулирана забрана ВАС да упраж-
ни конституционното си правомощие по чл. 125 от основния закон да раз-
глежда административни актове. Явно за Конституционния съд отсъствието 
на съдебен контрол е гаранция за правна сигурност. 

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров 
Същинският въпрос не е дали предложенията на МС и ВСС са админи-

стративни актове, а дали подлежат на обжалване; компетентен да отговори 
на този въпрос е единствено ВАС; това не пречи на Конституционния съд да 
проверява указите изцяло, като съд по фактите; некомпетентността на орга-
на не винаги води до нищожност на постановените от него актове.

За да илюстрирам казаното, ще дам конкретен пример: ако ВСС прие-
ме незаконосъобразно решение в нарушение на Закона за съдебната власт 
и предложи на президента на основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията 
освобождаването на главния прокурор, то според мен главният прокурор 
може да оспори това предложение пред ВАС по реда на чл. 5, т. 2 ЗВАС пре-
ди указа на президента; Съдът е единствено компетентен да прецени дали 
това предложение е в кръга на обжалваемите актове и да го обяви недей-
ствително; ако вече е постановен указ, той може да бъде оспорен пред Кон-
ституционния съд, но не от главния прокурор, който губи това си качество 
едновременно с влизане на указа в сила; последното обстоятелство показва 
защо правото на главния прокурор да протестира решенията на ВСС пред 
Административния съд е толкова важно, то може да се окаже единствената 
му защита.

...
Смятам, че диспозитивът на решението по това дело трябва да гласи: 
„Предложенията по чл. 98, т. 6, чл. 100, ал. 2 и чл. 129, ал. 2 от Консти-

туцията са актове на административни органи по смисъла на чл. 120, ал. 1 и 
чл. 125, ал. 2 от Конституцията. 

Съгласно чл. 125, ал. 2 от Конституцията кръгът на подчинените на съ-
дебен контрол актове на Министерския съвет и на Висшия съдебен съвет се 
определя със закон. По силата на чл. 125, ал. 1 тълкуването и прилагането на 
закона е конституционно установена компетентност на ВАС, която включва 
и преценката за правен интерес от обжалване на акт, последван от указ на 
президента. 

Указите, издадени въз основа на предложенията по чл. 98, т. 6, чл. 100, 
ал. 2 и чл. 129, ал. 2 от Конституцията, подлежат на контрол за конституци-
оносъобразност пред Конституционния съд по реда на чл. 149, ал. 1, т. 2 от 
Конституцията. При проверката на конституционосъобразността на указите 
Конституционният съд е компетентен да провери и законосъобразността на 
предхождащите ги предложения, независимо дали такава проверка е праве-
на от друг орган преди това.“
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РАЗДЕЛ  V

миниСтерСКи Съвет

даниел Смилов

Министерският съвет е основният носител на изпълнителната власт в 
Република България. Той е колегиален орган с обща по предмет и централна 
по териториален обсег компетентност. Въпреки парламентарния характер 
на Републиката Министерският съвет (или правителството) е от ключова 
значимост в цялостната конституционна архитектоника. Това се дължи на 
следните фактори. 

На първо място, Конституцията от 1991 г. въведе редица механизми от 
репертоара на „рационализирания парламентаризъм“, чиято функция е да 
стабилизират правителствата и да им осигурят подкрепата на дълготрайни 
парламентарни мнозинства. Тези механизми включват детайлно разписване 
на процедурите по съставяне на правителство, които минимизират дискреци-
онните правомощия на президента в този процес и улесняват сформирането 
на парламентарно мнозинство (чл. 99); наличието на сравнително усложнени 
процедури за искане на вот на недоверие (чл. 89); липса на възможност на 
държавния глава да разпуска дискреционно парламента; силна роля на прави-
телството в законодателния процес и възможност то да доминира законотвор-
ческата динамика чрез инициативата си и парламентарното си мнозинство. 

На второ място, Конституцията предвиди като цяло „мажоритарен“ по-
литически модел: парламентарното мнозинство и излъченото от него пра-
вителство на практика не са принудени да търсят съгласието на опозиция-
та или на други конституционни органи за провежданата от тях политика. 
Няма изискване определени закони да се приемат с квалифицирано мнозин-
ство, както е например в Унгария. Няма изисквания за паритетно участие на 
опозицията в определени комисии. Ветото на президента на Републиката е 
сравнително слабо – суспензивно (чл. 101). Единствената контрамажоритар-
на институция е по принцип Конституционният съд. В една такава система 
правителство, подкрепено от парламентарно мнозинство, е в състояние да 
провежда политиката си без одобрението и съгласието на други конституци-
онни органи, стига тази политика да е в границите на конституционността. 

На трето място, правителството у нас е отговорно единствено пред пар-
ламента и най-вече парламентарното мнозинство. Опозицията има право на 
парламентарен контрол чрез въпроси, питания и специални комисии, но за 
бламиране и отстраняване на правителството при всички случаи е необходи-
мо мнозинство. Ето защо ефективността на парламентарния контрол зависи 
много от парламентарната практика – доколко народните представители уп-
ражняват реален контрол върху законодателната инициатива на правител-
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ството и провежданата от него политика. Сравнителното право познава пар-
ламенти, които са активни участници в законодателния процес (Германия и 
САЩ), и такива, при които легислатурата често пъти просто потвърждава 
законодателните актове на правителството (Великобритания, rubber-stamp 
parliaments). Българският парламент спада по-скоро към групата на вторите, 
за което помага и неговата еднокамарност, както и липсата на значителни 
ресурси за развиването на законотворческа експертиза (депутатски сътруд-
ници, парламентарни изследователски центрове, библиотеки и т.н.).

Гореизброените три групи от фактори предопределят относително го-
лямата тежест на правителството в българския конституционен модел. Под-
крепен от парламентарно мнозинство, МС на практика не среща институ-
ционални, формални ограничения при разгръщането на своята политика: 
единствено КС е в състояние да отмени законодателни решения, прокарани 
от правителството в НС. 

Конституционният съд е имал сравнително малко на брой казуси, ди-
ректно свързани с конституционната уредба на Министерския съвет през 
разглеждания период. Повечето от решенията (четири от шест) са от време-
то на правителството на Обединените демократични сили (1997–2001), едно 
касае уредбата на драматичния избирателен цикъл от 2001 г. и само едно е 
от периода на правителството на Симеон Сакскобургготски (2001–2005). По 
всички дела Конституционният съд заема позиция, съзвучна с тази на пра-
вителството и парламентарното мнозинство. Съдът не приема в нито един 
случай аргументите на сезиралите го депутати от НС, както за отмяна на 
определени законови разпоредби, така и за тълкуването на конституционни 
разпоредби. Две от делата обаче водят до разделянето на конституционните 
съдии и до невъзможност дадено решение да събере мнозинство от седем 
гласа. Накратко, въпреки сравнителната  ѝ   пестеливост юриспруденцията на 
Конституционния съд за Министерския съвет повдига множество интерес-
ни проблеми на конституционна интерпретация. 

Част от решенията касаят правомощията на МС да провежда политика 
в области, които по принцип би трябвало да са изолирани от пряк и полити-
зиран държавен контрол. От особен интерес в тази категория е едно от ре-
шенията от 1998 г., свързано с получаването на лицензия за създаване на ра-
дио- и телевизионна продукция и/или за нейното излъчване. Според прието-
то тогава законодателство този въпрос зависи изключително от Държавната 
комисия по далекосъобщенията, която е държавен орган към Министерския 
съвет, а той от своя страна е политизиран орган и – според вносителите – 
няма гаранции, че при вземане на решенията си за лицензиране ще се влияе 
не от политически, а от експертни съображения. Решението на КС – с което 
той отхвърля тези аргументи – е от особена важност, защото то доразвива 
общата позиция на Съда по конституционните граници на регулацията на 
електронните медии. То бе прието на фона на неотшумели обществени деба-
ти и съмнения за прекалено директна намеса на държавата в медиите.
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Друг проблем от значителен политически интерес, който КС трябваше 
да разгледа, бе дали изразходването от Министерския съвет на повече сред-
ства от гласуваните в Закона за държавния бюджет е възможно без разреше-
нието на Народното събрание. КС прие такава възможност само що се касае 
за преизпълнение на средства, набрани от собствени приходи и от разкри-
ване на нови приходоизточници, без да се влошава балансът на държавния 
бюджет. В контекста на поредица от бюджети, залагащи на политика на се-
риозни излишъци, това решение може да бъде тълкувано като намаляване 
на възможностите за парламентарен контрол върху финансовата политика 
на правителството.

Няколко решения от този период засягат и сравнително технически ас-
пекти на конституционната уредба на работата на Министерския съвет. В 
тези решения КС имаше възможност да въведе следните принципи. На пър-
во място, Съдът потвърди своята позиция, че Конституцията не изключва 
възможността в отделни, особено важни за държавното управление области 
Народното събрание да създава със свой акт помощни органи към Минис-
терския съвет. Също така според съдиите не е нарушение на Конституцията 
неучастието в законодателния процес на правителството и на други държав-
ни органи, имащи отношение към въоръжените сили на Република Бълга-
рия. И накрая, КС имаше възможност да се произнесе, че несъвместимостта 
по чл. 113, ал. 1 от Конституцията изключва заемането на длъжността кмет 
на община от членове на Министерския съвет и това ограничение за съв-
местяване не отпада при ползването на отпуск от заемащите тази длъжност.

Може би най-важните от гледна точка на политически интерес и док-
тринална сложност дела от разглеждания период касаеха съдебния контрол 
върху актовете на МС и изпълнителната власт, въпрос, по който КС имаше 
вече развита юриспруденция. Именно това бяха делата, по които КС се раз-
дели, без да може определена позиция да събере гласовете на седем съдии. 
Затова позициите и на „мнозинството“, и на „мнозинството“ са включени в 
текста на решенията. 

И двете дела в тази област бяха породени от много значими политически 
проблеми. На първо място, правителството бе подело борба с организирана-
та престъпност и опитите  ѝ   да узакони част от бизнеса си под формата на 
застрахователни компании (проблемът с т.нар. силови застрахователи). Ня-
кои от предприетите законодателни мерки бяха свързани с въвеждането на 
нов режим на разрешения за всички застрахователи, за да извършват своята 
дейност, като се изключваше възможността отказът за издаване на разре-
шение да се обжалва по съдебен път. Въпросът бе дали това изключване е 
конституционосъобразно.

Утвърдената в предходна юриспруденция позиция на КС бе, че изключ-
ването на възможността за обжалване на отказа за издаване на администра-
тивни актове не трябва да нарушава прогласени с Конституцията основни 
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права на гражданите и конституционни принципи на правовата държава. В 
конкретния случай със застрахователите КС счете, че законодателят се е съ-
образил с тази норма и утвърди новите мерки. Съдиите, които не се съгла-
сиха с това мнение, останаха на позицията, че изключването все пак засяга 
конституционно защитени права и принципи.

Вторият казус също беше продукт на сериозен политически конфликт. 
Във връзка с предстоящото членство в НАТО, българското правителство 
трябваше да увери партньорите в решимостта си да не допуска на тери-
торията на страната лица, застрашаващи националната сигурност. Една от 
предприетите мерки в тази насока бе ново законодателство за чужденците, 
според което не подлежат на обжалване заповедите, с които са наложени 
принудителни административни мерки по Закона за чужденците в Републи-
ка България, непосредствено свързани със сигурността на страната. Въпро-
сът пред КС бе доколко този отказ за обжалване е противоконституционен. 

КС в крайна сметка прие, че новите мерки са конституционни, на ос-
нование на вече познатата доктрина, че изключение от съдебния ред за об-
жалване на административните актове само тогава, когато това изключване 
не накърнява конституционно признати основни права и свободи на граж-
даните или когато друга по-висша, но изрично конституционно прогласена 
ценност, трябва да бъде приоритетно защитена. Съдиите, които отхвърлиха 
искането, приеха, че едва ли има друг случай, при който да е оправдано това 
ограничение на обжалването в по-голяма степен от тогава, когато е непо-
средствено застрашена националната сигурност, която трябва да бъде прио-
ритетно защитена. Според тях, при конкуренция между основните права на 
гражданите и интересите на националната сигурност Конституцията дава 
предимство на националната сигурност, в името на която е допуснала огра-
ничения на лични права и свободи на гражданите.

 От особена важност и при двете дела бе въпросът, доколко наложените 
ограничения на правото на обжалване засягат права, гарантирани и от Ев-
ропейската конвенция за защита правата на човека (ЕКЗПЧ) и юриспруден-
цията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Част от съдиите, 
които не възприеха позицията на Съда по разглежданите въпроси, например 
се позоваха на факта, че в практиката на ЕСПЧ по отношение на основни-
те права и свободи главно място заема доктрината за принципа на пропор-
ционалността и за свободата на преценка, прилагани, когато поставеният 
въпрос по Конвенцията изисква съпоставяне на интересите на гражданин 
спрямо засегнатия обществен интерес или интересите на други физически 
лица. На базата на тази доктрина те изразиха становище, че ако целта на ос-
порената норма е да защити националната сигурност, прилагането на мерки 
за административна принуда като средство за постигането на тази цел по 
начин, който изключва въобще правото на защита, прави нормата противо-
конституционна: средството е непропорционално на целта. 
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Тук е редно да споменем, че ЕСПЧ имаше възможност да се произнесе 
по казус, при който бе повдигнат въпросът за съобразеността на българския 
закон за чужденците с Европейската конвенция за защита правата на човека и 
основните свободи (ЕКЗПЧОС). В решението „Ал Нашиф срещу България“ 
от 20 юни 2002 г. Съдът в Страсбург възприе позиция, по-близка до тази на 
изпадналите в малцинство български конституционни съдии. ЕСПЧ на прак-
тика обяви изключването на възможност за съдебно обжалване само на осно-
вание защита на националната сигурност за нарушение на чл. 13 на Конвен-
цията (изискване за ефективно правно средство за защита). Това разминаване 
между юриспруденцията на Страсбург и КС подчертава необходимостта от 
по-задълбочена хармонизация на основните доктрини на двете съдилища и 
по-систематичното възприемане в нашата правна система на стандартите на 
ЕСПЧ. Безспорно КС е ключовата българска институция в този процес. 

В заключение трябва да се подчертае, че макар и сравнително малка, 
юриспруденцията на КС по отношение на МС през разглеждания период 
дава възможност за изследване на баланса между приемственост и инова-
тивност в конституционния преглед. Стъпвайки на вече утвърдени доктри-
ни, съдиите творчески доразвиват определени техни аспекти и уплътняват 
интерпретативната мрежа, която прави от всяка конституция жив и социал-
но значим документ.

V.1. Правомощия на Министерския съвет
V.1.1. Ръководство и осъществяване 
на вътрешната политика

Чл. 105. (1) Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешна-
та и външната политика на страната в съответствие с Конституцията 
и законите.

Чл. 106. Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния 
бюджет; организира стопанисването на държавното имущество; сключ-
ва, утвърждава и денонсира международни договори в случаите, предви-
дени в закона.

РЕШЕНИЕ № 33 от 8 декември 1998 г. по к.д. № 30/1998 г.167

делото е образувано по искане на: 61 народни представители. 
Иска се: установяване на противоконституционност на разпоредби от 

Закона за далекосъобщенията (ЗД) (ДВ, бр. 93 от 1998 г.), а именно: 
– изцяло чл. 6; чл. 8, ал. 1 и 2; чл. 11, ал. 2; чл. 23, ал. 2; чл. 27, т. 5; чл. 44; чл. 

45; чл. 47; чл. 48; чл. 60, ал. 2; чл. 62, ал. 2; § 10; § 11, ал. 2; § 12; § 14, ал. 4; § 17; 
167 Обн., ДВ, бр. 147 от 15 декември 1998 г.
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– частично чл. 9 и чл. 11, ал. 1 относно думите „към Министерския съ-
вет“; чл. 27, т. 4 относно думите „и предоставяне на обществени далекосъ-
общителни услуги чрез радиочестотен спектър“ и „от Министерския съвет“; 
чл. 27, т. 6 относно думите „и одобрение от Министерския съвет“; чл. 42 
относно думите „прави предложение пред Министерския съвет“; чл. 56 от-
носно думите „след решение на Министерския съвет“; чл. 62, ал. 3 относно 
думите „след одобрение от Министерския съвет“; чл. 62, ал. 7 относно ду-
мите „на Министерския съвет“; 

– заглавията „Управление на далекосъобщителните дейности“ на Глава 
втора и „Управление“ на раздел I от същата Глава втора.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 61 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за установяване на противоконституционност на разпоредби от 
Закона за далекосъобщенията – ДВ, бр. 93 от 1998 г., а именно: 

– изцяло чл. 6; чл. 8, ал. 1 и 2; чл. 11, ал. 2; чл. 23, ал. 2; чл. 27, т. 5; чл. 44; 
чл. 45; чл. 47; чл. 48; чл. 60, ал. 2; чл. 62, ал. 2; § 10; § 11, ал. 2; § 12; § 14, 
ал. 4; § 17;

– частично чл. 9 и чл. 11, ал. 1 относно думите „към Министерския съ-
вет“; чл. 27, т. 4 относно думите „и предоставяне на обществени далекосъ-
общителни услуги чрез радиочестотен спектър“ и „от Министерския съвет“; 
чл. 27, т. 6 относно думите „и одобрение от Министерския съвет“; чл. 42 
относно думите „прави предложение пред Министерския съвет“; чл. 56 от-
носно думите „след решение на Министерския съвет“; чл. 62, ал. 3 относно 
думите „след одобрение от Министерския съвет“; чл. 62, ал. 7 относно ду-
мите „на Министерския съвет“; 

– заглавията „Управление на далекосъобщителните дейности“ на Глава 
втора и „Управление“ на раздел I от същата Глава втора. 

Мотиви:
а) Въпроси
Дали атакуваните разпоредби противоречат на следните текстове на 

Конституцията чл. 6, ал. 2; чл. 19, ал. 1 и 2; чл. 37, ал. 1; чл. 39, ал. 1; чл. 40, 
ал. 1; чл. 41, ал. 1; чл. 105; чл. 106; чл. 108; чл. 111 и чл. 112 от Конституция-
та? По-специално, дали с тези разпоредби правителството няма да надхвърли 
конституционно дадените му правомощия по управлението на вътрешната 
политика?

б) Аргументи
По раздел първи от искането 
...вносителите изтъкват, че Конституцията не вменява на Министерския 

съвет прякото управление на стопански дейности, още по-малко на такива 
от частния сектор. Според вносителите ЗД възлагал на Министерския съвет 
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преки функции на министерство или комитет. Правилно било в случая да се 
говори за политика в областта на далекосъобщенията и регулиране на да-
лекосъобщителните дейности, но не за управление. В искането е посочено, 
че макар решенията за издаване и отнемане на лицензии да са прерогатив 
на съответния оторизиран орган – ДКД, с текстове в ЗД тези функции се 
вменяват на Министерския съвет, при което ДКД се явява помощен орган на 
правителството, изпълняващ наложеното му от него решение. 

Конституционният съд приема, че заглавията на посочените глава и раз-
дел от ЗД биха били противоконституционни, ако сочат на правомощия, ко-
ито Конституцията не е предвидила за Министерския съвет. Същите глава и 
раздел от ЗД съдържат разпоредби, определящи две правомощия на Минис-
терския съвет. Първата разпоредба е чл. 7, която не е включена в искането 
на групата народни представители. Според тази разпоредба „Министерски-
ят съвет приема секторна политика в далекосъобщенията, в която определя 
държавната политика в тази област“. Това изцяло съответства на чл. 105 от 
Конституцията, още повече, че като ограничен ресурс, определен за Репу-
блика България с международни споразумения, радиочестотният спектър се 
разпределя за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността 
(чл. 12, ал. 1 ЗД). Втората разпоредба е чл. 8 ЗД, установяваща право на 
Министерския съвет да одобрява издаването на лицензии за изграждане на 
далекосъобщителни услуги чрез ползване на радиочестотен спектър. Срещу 
това правомощие на Министерския съвет са основните възражения на вно-
сителите на искането. ... Това правомощие има конституционно основание в 
чл. 18, ал. 3 и 5 от Конституцията. ... 

Заглавията на Глава втора и на нейния раздел I от ЗД съответстват на 
правомощията на Министерския съвет по управлението на страната, пред-
видени в Конституцията, поради което искането в тази му част се отхвърля. 

Конституционният съд не споделя становището на вносителите за 
противоконституционност на разпоредбите на ЗД, предвиждащи участие 
на Министерския съвет при издаване, изменение, допълване, спиране, 
прекратяване и отнемане на лицензии. Във всички разпоредби на ЗД, по-
сочени в раздел първи на искането, участието на Министерския съвет в 
лицензирането, изразено в одобрения или разрешения, е предвидено само 
когато далекосъобщителните дейности се осъществяват чрез радиочестот-
ния спектър. Суверенни права върху този спектър осъществява единствено 
държавата (чл. 18, ал. 3 от Конституцията) и само тя може да предоставя 
разрешения (лицензии) за извършване на дейности чрез ползване на ра-
диочестотен спектър (чл. 18, ал. 5 от Конституцията). Държавата не може 
да се откаже от конституционно предоставените само на нея права и да ги 
отстъпи на недържавен орган, защото това ще бъде нарушение на Консти-
туцията. Член 18, ал. 3 и 5 от основния закон прави единствено възможна 
правна уредба, според която държавата чрез определен от закон държавен 
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орган лицензира всяка дейност, осъществявана чрез ползване на радио-
честотния спектър. 

В конституциите на държавите – членки на Европейския съюз, въпросът 
за радиочестотния спектър не е третиран. Същите конституции не съдържат 
разпоредби, аналогични на чл. 18, ал. 3 и 5 от Конституцията на Република 
България, поради което разпоредбите от ЗД, включени в раздел първи от 
искането, не могат да се съпоставят с европейското законодателство и ди-
рективите на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз. ...

По раздел втори от искането 
Вносителите на искането считат, че чл. 11, ал. 2, чл. 23, ал. 2 и § 17 ЗД 

противоречат на чл. 111 и чл. 112 от Конституцията, като установяват ман-
датност за ръководствата на Съвет по националния радиочестотен спектър 
(СНРЧС) и ДКД. Според вносителите конституционният законодател е въз-
приел принципа, че мандат могат да имат само изборните органи, а не на-
значаемите. В искането е посочено, че няма никакво конституционно осно-
вание Министерският съвет, който сам не разполага с мандат, да назначава 
свои органи, които не само имат мандат, но той да бъде по-продължителен 
от мандата на Народното събрание, излъчило правителството. 

Конституционният съд приема, че оплакванията по раздел втори от ис-
кането са неоснователни. 

Член 111 и чл. 112 от Конституцията не са съотносими към оспорените 
разпоредби на ЗД по този раздел на искането. В чл. 111 се урежда прекратя-
ване правомощията на Министерския съвет, а в чл. 112 – гласуване от На-
родното събрание доверие на правителството. Поначало Конституцията не 
определя срок на правомощията на Министерския съвет. Продължителност-
та на пълномощията му е в зависимост от доверието на Народното събра-
ние. Възможно е правителството да продължи да изпълнява функциите си 
и след като са прекратени пълномощията на парламента, който го е избрал 
(Решение № 4 от 1994 г. по к.д. № 8/1994 г. – ДВ, бр. 56 от 1994 г.). 

Няма конституционна разпоредба, която да изключва възможността ман-
дат да имат и други органи освен изрично посочените в Конституцията. Щом 
няма забрана, не може да се говори за нарушаването  ѝ    , за противоконститу-
ционност... Не може да се сподели становището на вносителите, че според 
Конституцията мандат могат да имат само изборните, а не и назначаемите 
органи. Това становище е в противоречие с чл. 147, ал. 1 от Конституцията, 
според който част от съдиите в Конституционния съд с мандат 9 години се 
назначават от президента. 

По раздел трети от искането 
Вносителите на искането твърдят, че чл. 27, т. 4 относно думите „и пре-

доставяне на обществени далекосъобщителни услуги чрез радиочестотен 
спектър“, чл. 27, т. 5 и чл. 62, ал. 2 ЗД противоречат на чл. 37, ал. 1, чл. 39, 
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ал. 1, чл. 40, ал. 1, чл. 41, ал. 1 от Конституцията. Според вносителите полу-
чаването на лицензия за създаване на радио- и телевизионна продукция и/или 
за нейното излъчване зависи изключително от ДКД, която е държавен орган 
към Министерския съвет, а той от своя страна е политизиран орган и няма 
гаранции, че при вземане на решенията си за лицензиране ще се влияе  не от 
политически, а от експертни съображения. Според вносителите така се накър-
нява свободата на съвестта и на мисълта, застрашава се правото да се разпрос-
транява мнение и информация и прави електронните медии несвободни. ...

Свободата на електронните медии съдържа и обективни юридически 
аспекти, които обуславят активната намеса на държавата чрез законодател-
ни средства. Ползването на радиочестотния спектър от електронните медии 
налага спазването на чл. 18 от Конституцията. Съгласно ал. 3 и 5 от тази 
конституционна разпоредба държавата осъществява суверенни права върху 
радиочестотния спектър, който е среда за разпространение на излъчваните 
от радиото и телевизията програми. Поради това е неизбежна намесата на 
държавата при разпределението на радиочестотния спектър (Решение № 7 
от 1996 г. по к.д. № 1/1996 г. – ДВ, бр. 55 от 1996 г.). Вече се поясни в мо-
тивите по първия раздел на искането, че държавата не може да прехвърли 
на недържавен орган тези предоставени  ѝ   от Конституцията правомощия...

По отношение на радиото и телевизията съществува конституционната 
повеля на чл. 40, ал. 1 от Конституцията за превръщането им в автоном-
ни обществени институции, освободени от опеката на определен държавен 
орган (Решение № 7 от 1996 г. по к.д. № 1/1996 г.). Затова регулаторните 
функции за радиото и телевизията са предоставени със ЗРТ на НСРТ, който 
не е държавен орган (Решение № 21 от 1996 г. по к.д. № 19/1996 г. – ДВ, бр. 
102 от 1996 г.). 

С атакуваните в тази част от искането разпоредби на ЗД се съчетава кон-
ституционното изискване държавата да предоставя лицензии и при ползва-
не при радиочестотния спектър за радио- и телевизионни дейности (чл. 18, 
ал. 5) с произтичащото от чл. 40, ал. 1 от Конституцията изискване радиото 
и телевизията да се превърнат в автономни институции, ръководени от не-
държавен орган. ...

Както е посочено в директиви 97/13/ЕС; 97/51/ЕС; 90/387/ЕЕС 
и 90/388/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европейския 
съюз, даването на лицензии за дейност в телекомуникационния спек-
тър трябва да става по начин, гарантиращ независимост на регулатор-
ния орган от операторите (телекомуникационните организации) чрез 
отделяне на регулаторните от операторските функции; чрез юридиче-
ско отделяне и функционална независимост на регулаторните орга-
ни от операторите. Законът за далекосъобщенията (чл. 23, ал. 3) е съо-
бразен с тези директиви, отнасящи се до отношенията между предос-
тавящ и получаващ лицензия за ползване на радиочестотен спектър. 
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По изложените съображения искането в тази му част следва да бъде от-
хвърлено. 

По раздел четвърти от искането 
Според вносителите на искането разпоредбата на № 14, ал. 4 ПЗРЗД, 

като обявява за невалидни лицензите, издадени след влизане в сила на Зако-
на за концесиите, поставя техните притежатели в нееднакви правни условия 
за стопанска дейност в сравнение с лицата по ал. 1 на същата разпоредба, 
получили лицензии до влизането в сила на ЗД. Поради това вносителите счи-
тат, че разпоредбата на № 14, ал. 4 ПЗРЗД противоречи на чл. 6, ал. 2 и чл. 19, 
ал. 2 от Конституцията. 

Законът за концесиите (ЗК), както следва от наименованието му и от 
неговия чл. 1, урежда условията и реда за предоставяне на концесии, не и на 
лицензии. В него е предвидено, че концесии се предоставят както за обекти, 
така и за дейности, включително телекомуникационни (далекосъобщител-
ни) услуги (чл. 2, ал. 1, чл. 4 и чл. 5, т. 3). 

За периода от влизане в сила на ЗК до отмяната на неговите чл. 4, ал. 1, 
т. 4 и чл. 5, т. 3 с § 3 ПЗРЗД далекосъобщителните дейности са могли да бъ-
дат осъществявани на основание на предоставени концесии, но не и на из-
дадени лицензии. През същия период е бил приложим ЗК, а не предхождащ 
го по време закон, уреждащ същите обществени отношения, който в тази му 
част е бил мълчаливо отменен съгласно правилата за действие на правната 
норма по време. Същата правна материя не е могло да бъде уреждана по 
различен начин с подзаконови нормативни актове, които да предвиждат през 
този период издаване на лицензии за далекосъобщителни дейности. 

Оспореният с искането § 14, ал. 4 ПЗРЗД има предвид осъществяване на 
далекосъобщителни дейности на основание на издаден лиценз през посоче-
ния период, т.е. в нарушение на ЗК. Като противоречащи на действалия по 
същото време законов режим такива лицензии са незаконосъобразни, с кое-
то е съобразен § 14, ал. 4 ПЗРЗД, като предписва кандидатстване за издаване 
на лицензия по общия ред, установен със ЗД. 

Позоваващият се на незаконосъобразен правен акт не може да бъде по-
ставен в еднакви правни условия за стопанска дейност с останалите граж-
дани и юридически лица, които черпят права от законосъобразни актове. 
Поради това няма нарушение на чл. 6, ал. 2 и чл. 19, ал. 2 от Конституцията. 
Искането в тази му част следва да бъде отхвърлено. 

По раздел пети от искането 
В последната част от искането си вносителите поддържат, че разпоред-

бите на § 10, § 11, ал. 2 и § 12 ПЗРЗД противоречат на чл. 19, ал. 1 и 2 от 
Конституцията, като ограничават правото на избор на частните оператори 
и ги задължават да наемат линии само от БТК, на която се дава лиценз да 
осъществява дейностите по предоставяне на обикновена телефонна услуга 
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и по предоставяне на линии под наем, върху които дейности се установява 
държавен монопол до 31 декември 2002 г. ... 

Понеже § 10 установява държавен монопол на основание чл. 18, ал. 4 от 
Конституцията, произтичащите от това ограничения за стопански дейности 
(§ 11, ал. 2) през времето, за което е установен държавният монопол (§ 12), 
не са в противоречие с Конституцията...

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията димитър гочев
За мое съжаление не мога да се присъединя към становището на мно-

зинството от съдиите в Конституционния съд относно претендираната про-
тивоконституционност на чл. 27, т. 5 от Закона за далекосъобщенията, както 
и на § 14, ал. 4 от допълнителните разпоредби на закона. 

По чл. 27, т. 5 
Намирам, че разпоредбата противоречи на чл. 40 от Конституцията и 

тълкувателното Решение № 7 от 1996 г. на Конституционния съд, тъй като с 
прекратяване и спиране на лиценз за „радио- или телевизионна дейност“ на 
ДКД се дава възможност да упражнява цензура върху тази дейност. Радио- и 
телевизионна дейност съгласно т. 12 на § 1 от допълнителните разпоредби 
на закона представлява „подготвяне, създаване и разпространение на радио-
телевизионни програми и на допълнителна информация“. Противоконсти-
туционно е ДКД да може да отнема лиценз за тази дейност. 

По § 14, ал. 4 от допълнителните разпоредби
Текстът противоречи на принципите на правовата държава – чл. 4 от 

Конституцията, и на чл. 17, ал. 3 от Конституцията. 
С този текст се посяга на придобити права по придобити лицензии след 

влизане в сила на Закона за концесиите. ... 

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров
Особеното мнение е по § 10, ал. 1, буква „б“, § 11, ал. 2 и § 12 ЗД. 
Разпоредбата на § 10, ал. 1, буква „б“ ЗД, според която „...се установява 

държавен монопол върху: ... б) предоставяне на линии под наем...“, е проти-
воконституционна. 

Съдът не е изследвал и установил в решението си важни въпроси като 
съдържанието и характера на правото на едно лице (физическо или юриди-
ческо) да отдава под наем собствените си вещи (в случая изградена далеко-
съобщителна мрежа); съдържанието и обхвата на понятието „национална 
далекосъобщителна мрежа“ по смисъла на чл. 18, ал. 4 от Конституцията и 
съотношението му с обхвата на оспорените разпоредби; съдържанието на 
понятието „злоупотреба с монополизма“ по чл. 19, ал. 2 от Конституцията. 
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По мое мнение, докато установяването на държавен монопол за опреде-
лен срок върху предоставянето на обикновена телефонна услуга чрез фикси-
раната телефонна мрежа може да бъде оправдано с националния характер 
на изградената телефонна мрежа, то установяването на държавен монопол 
върху предоставяне на линии под наем не може да бъде конституционно 
обосновано. ... 

Предвиденото в § 11, ал. 2 ЗД задължение за обществените далекосъоб-
щителни оператори да изграждат мрежите си чрез наети линии ограничава 
свободната стопанска инициатива на тези от тях, които имат стопанската 
възможност и желаят да изградят собствени мрежи, чрез които да упражня-
ват стопанска дейност. Това задължение е в противоречие с чл. 19, ал. 1 и 
2 от Конституцията и е злоупотреба с установения от държавата монопол в 
полза на едноличното акционерно дружество БТК. ... 

V.1.2. Ръководство на изпълнението 
на държавния бюджет

РЕШЕНИЕ № 6 от 29 март 2001 г. по к.д. № 17/2000 г.168

делото е образувано по искане на: 61 народни представители.
Иска се: даване задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 106 от 

Конституцията в частта  ѝ   „Министерският съвет ръководи изпълнението 
на държавния бюджет...“, а именно: „Министерският съвет има ли право да 
харчи повече средства от гласуваните в Закона за държавния бюджет“, както 
и установяване противоконституционността на чл. 35, ал. 2 от Закона за ус-
тройство на държавния бюджет (ЗУДБ) (обн., ДВ, бр. 67 от 1996 г.; изм., ДВ, 
бр. 46 от 1997 г. и бр. 154 от 1998 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
и 2 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
1. Съгласно чл. 106 от Конституцията Министерският съвет ръководи 

изпълнението на държавния бюджет за съответната година, като упражнява 
управленска дейност, непосредствено възложена му със закон. Той може да 
изразходва повече средства от гласуваните в Закона за държавния бюджет 
без разрешение на Народното събрание, когато за това изрично е оправомо-
щен със закон при условията, посочени в него. 

2. Отхвърля искането от 13 декември 2000 г. на 61 народни представители 
от XXXVIII Народно събрание за установяване на противоконституционност-
та на разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бю-
джет (обн., ДВ, бр. 67 от 1996 г.; изм., ДВ, бр. 46 от 1997 г., бр. 154 от 1998 г.). 

168 Обн., ДВ, бр. 34 от 6 април 2001 г.
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Мотиви:
а) Въпроси
Конституцията не дава право на Министерския съвет да харчи повече 

пари, отколкото са предвидени в Закона за държавния бюджет, и то без сези-
ране на Народното събрание под формата на допълнение и изменение на за-
кона. Според искането Министерският съвет се позовава на разпоредбата на 
чл. 35, ал. 2 ЗУДБ, като се аргументира, че щом са събрани повече средства 
в държавната хазна, то само с негов акт тези средства могат да бъдат разход-
вани без съгласие на Народното събрание, при положение че не се нарушава 
балансът на държавния бюджет. По този начин Министерският съвет, дори 
само министърът на финансите, дописва приетия от Народното събрание 
държавен бюджет. Въпросът е дали това е в съответствие с Конституцията 
и по-специално чл. 106.

б) Аргументи
1. По искането за тълкуване на чл. 106 от Конституцията 
Разпоредбата на чл. 106 от Конституцията в своето първо изречение гла-

си: „Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния бюджет...“ 
Искането за задължително тълкуване на чл. 106, предл. 1 от Конститу-

цията се свежда само до „правото на Министерския съвет да харчи повече 
средства от гласуваните в Закона за държавния бюджет“. 

Изготвянето на държавния бюджет е сложен процес, който завършва с 
внасяне в Народното събрание на проект за закон, включващ както очак-
ваните приходи, така също и предвидените разходи, които Министерският 
съвет е систематизирал в бюджета за следващата година – чл. 22, ал. 2 ЗУДБ. 

Тъй като бюджетът се основава на базата на прогнозите, макар приет от 
Народното събрание и облечен във формата на закон, той не се изпълнява 
точно в цифрово изражение както в приходната, така и в разходната му част. 
И това е напълно естествено. Правото на Министерския съвет да харчи по-
вече от предвидените средства, т.е. да извършва допълнителни разходи над 
предвидените в бюджета, предполага наличието на допълнителни средства. 

Това право на Министерския съвет произтича и е непосредствено свър-
зано с възложеното му от конституционния законодател ръководство по из-
пълнението на държавния бюджет, но тази управленска дейност на Минис-
терския съвет е подчинена на правилата, които са възведени не на конститу-
ционно, а на законово равнище – ЗУДБ. 

В случая разпоредбата на чл. 106, предл. 1 от Конституцията предста-
влява конституционното основание, въз основа на което законодателят е 
предвидил – с нормата на чл. 35, ал. 2 ЗУДБ – възможността за допълнител-
но изразходване на средства, когато те не са гласувани в ЗДБ. 

Разпоредбата на чл. 35, ал. 2 ЗУДБ има предвид две изисквания, когато 
разпоредителят с държавни средства, в случая министърът на финансите, 
може да се ползва от правото да отпусне „допълнителни кредити“. 
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Първото изискване е, че тези кредити са покрити от преизпълнение на 
собствени приходи (очакваните и постъпили парични средства в държавния 
бюджет въз основа на нормативни актове), както и разкриване на нови при-
ходоизточници. 

Второто изискване е да не се влошава балансът на държавния бюджет. 
Тези две изисквания са в кумулативна връзка. 

Да се приеме обратното, а именно, че Народното събрание се изключва 
от законотворческия процес, след като Министерският съвет разходва до-
пълнителни средства над предвидените в бюджета, значи да се обезсмисли 
даденото от Конституцията право за ръководство на изпълнението на дър-
жавния бюджет. Изпълнението на бюджета предполага и до голяма степен 
оперативност. Участието на Народното събрание при изпълнението на бю-
джета затруднява неговата законодателна дейност, тъй като ще се натовари 
с организационно-изпълнителски функции, което е в противоречие с кон-
ституционно прогласения принцип за разделение на властите – чл. 8 от Кон-
ституцията, и от друга страна, ще затормози работата по непосредственото 
изпълнение на държавния бюджет. 

Народното събрание не се изключва от законотворческия процес и по-
ради факта, че то приема отчета за изпълнението на бюджета – чл. 84, т. 2 
от Конституцията, а чрез възложения му съгласно чл. 62 от Конституцията 
парламентарен контрол може да следи непрекъснато и непосредствено из-
пълнението на бюджета. 

От гореизложеното става ясно, че по искането на молителите за даване 
на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 106 от Конституцията 
в частта „Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния бю-
джет“, а именно: „дали Министерският съвет има право да харчи повече 
средства от гласуваните в Закона за държавния бюджет“, следва да се отго-
вори, че ръководството по непосредственото изпълнение на държавния бю-
джет е управленска функция, възложена на Министерския съвет с основния 
закон. Изразходването от Министерския съвет на повече средства от гла-
суваните в ЗДБ е възможно без разрешението на Народното събрание при 
условията на чл. 35, ал. 2 ЗУДБ само когато се касае за преизпълнение на 
средства, набрани от собствени приходи и от разкриване на нови приходо-
източници, без да се влошава балансът на държавния бюджет. 

2. По искането за установяване противоконституционността на чл. 32, 
ал. 2 ЗУДБ 

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 2 ЗУДБ „Министърът на финансите 
може да разреши допълнителни кредити, когато те са покрити от преизпъл-
нение на собствени приходи и от разкриване на нови приходоизточници, без 
да се влошава балансът на държавния бюджет“. 

Както се посочи и по-горе, Конституцията е възложила ръководството 
по непосредственото изпълнение на държавния бюджет на Министерския 
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съвет. Тъй като за този процес не е предвидена конституционна норма, кон-
ституционният законодател е оставил уреждането на тази материя на обик-
новеното законодателство – ЗУДБ. Разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от този закон 
е в конституционна връзка с чл. 106 от Конституцията. 

Въз основа на възникналото конституционно основание по чл. 106 от 
Конституцията няма конституционна пречка за законодателя да определи 
случаите, в които Министерският съвет, респективно министърът на финан-
сите като член на кабинета, да осъществява ръководството, изпълнението и 
контрола по изпълнението на държавния бюджет. 

След като липсва конституционна забрана, законодателят може да оп-
ределя в кои случаи Министерският съвет, респективно министърът на фи-
нансите, ще изпълнява функциите по изпълнението на държавния бюджет. 
Законодателят правилно е приел чрез атакуваната норма от ЗУДБ, че докол-
кото това изпълнение е възложено на Министерския съвет, последният може 
да делегира права на министъра на финансите... 

Очевидно, касае се за една оперативна самостоятелност, предоставена 
на изпълнителния орган по силата на конституционното изискване за изпъл-
нението на държавния бюджет. 

Тази оперативна самостоятелност не влиза в конфликт с правомощията 
на Народното събрание, дадени му с разпоредбите на: чл. 84, т. 2 от Консти-
туцията досежно приемането на държавния бюджет и приемането на отчета 
за изпълнението му; чл. 62 от Конституцията, по силата на който Народното 
събрание осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен 
контрол, и чл. 5, т. 1 от Конституцията, по силата на който Конституцията е 
върховен закон и другите закони не могат да  ѝ   противоречат. 

С разпоредбите на чл. 87, ал. 2 и чл. 106, предл. 1 от Конституцията, 
според които Министерският съвет трябва да изготвя и внася законопроекта 
за държавния бюджет, както и да ръководи изпълнението на държавния бю-
джет, а с разпоредбата на чл. 84, т. 2 от Конституцията Народното събрание 
следва да приема държавния бюджет и да приема отчета за изпълнението 
му, конституционният законодател цели постигането на равновесие между 
законодателната и изпълнителната власт...

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 4 от 15 април 2003 г. по к.д. № 2/2003 г.169

делото е образувано по искане на: Пленума на Върховния касационен 
съд (ВКС).

Иска се: установяване противоконституционността на чл. 2, ал. 2, т. 2 от 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г., алтернатив-
но – за установяване противоконституционността на целия закон. 

169 Обн., ДВ, бр. 38 от 23 април 2003 г. 
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Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 2 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г. 
Отклонява искането за установяване противоконституционност на це-

лия Закон за държавния бюджет на Република България за 2003 г. 
Мотиви:
а) Въпроси
Има ли Министерският съвет задължение за балансиране на държавния 

бюджет съобразно проектобюджета на ВСС?
б) Аргументи
II. По спазване на конституционното изискване бюджетът да осигу-

рява нормалното функциониране на конституционно предвидените инсти-
туции в държавата и конкретно ВКС 

Бюджетът на държавата трябва да осигурява средства за функционира-
не на установените в Конституцията държавни институции, в т.ч. и на орга-
ните на съдебната власт, като се държи сметка за разделението на властите и 
правомощията им. Тази конституционна повеля няма да е изпълнена както в 
случаите, когато въобще не са осигурени средства, така и когато поради не-
достатъчност на одобрените средства тези органи не ще могат да функцио-
нират през част от бюджетната година. 

При приемането на ЗДБРБ за 2003 г. НС трябва да изпълни конститу-
ционното си задължение да осигури средства за нормално функционира-
не на установените в Конституцията органи на съдебната власт, между ко-
ито е ВКС (чл. 119, ал. 1 и чл. 124 на Конституцията). Преценката на НС 
при определяне бюджетните разходи на установените в Конституцията ор-
гани на съдебната власт се изразява в приетия Закон за държавния бюджет, 
но той, както и всеки друг закон, не може да противоречи на Конституцията 
съгласно нейната разпоредба в чл. 5, ал. 1. 

При обсъждането на второ четене и приемане на ЗДБРБ за 2003 г. НС 
намалява с 5 млн. лв. предложените от МС и приети от НС на първо четене 
12 121 300 лв. бюджетни разходи на ВКС. 

Единствено за съдебната власт Конституцията постановява в чл. 117, 
ал. 3, че има самостоятелен бюджет. Такава финансова независимост не е 
предвидена за никоя друга конституционно установена институция. Само-
стоятелността на бюджета на съдебната власт се гарантира практически чрез 
осигуряване на достатъчно средства за нормално функциониране на всеки 
съдебен орган, в който смисъл Конституционният съд вече е имал повод да се 
произнесе с посоченото Решение № 17 от 1995 г. Убедителен аргумент за до-
стигане до извода за „достатъчност“ на средствата на определен конституци-
онен орган е сравнението с предоставените средства през предходната годи-
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на. За 2003 г. предвидените за ВКС бюджетни разходи с оспорената разпоред-
ба са 7 121 300 лв., т.е. два пъти по-малко в сравнение с предходната година. 

Налице е влошаване набюджетното обезпечаване на ВКС като една кон-
ституционно установена институция. Той реално не ще може да изпълнява 
поставените му от чл. 119, ал. 1 и чл. 124 на Конституцията задачи – да пра-
вораздава и да осъществява върховен надзор за точното и еднакво прилага-
не на законите от всички съдилища. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.

Особено мнение на съдията Румен Янков
Съдията не възприема хода на разсъждения в настоящото решение. Бю-

джет без данъци е немислим, а определянето им е едно от основните пра-
вомощия на парламента – чл. 84, ал. 1 т. 3 от Конституцията. Знае се, че 
бюджетът се формира от приходна част, чийто размер се определя от данъч-
ните и неданъчните приходи от физически и юридически лица, определяни 
със закон – чл. 2 от Закона за устройство на държавния бюджет. Оттук и 
изводът, че разходната част – за издръжка на държавата, отбраната и сигур-
ността, съдебната власт, здравеопазването, образованието и др., трябва да 
бъде съобразена с приходната част. Следователно този, който е длъжен да 
приема по предписание на Конституцията закони, за да определи размера и 
да осигури приходната част, не може да бъде обвързан от друг орган на дър-
жавата – в случая от съдебната власт, която да посочва размера на разходите. 

С Решение по к.д. № 13/1995 г. Конституционният съд е дал задължи-
телно тълкуване на чл. 129, чл. 130, чл. 131 във връзка с чл. 117, ал. 2 и 3 
от Конституцията относно бюджетната самостоятелност на Висшия съде-
бен съвет в смисъл, че всеки закон за годишен държавен бюджет, в който 
липсват средства за конституционно установени държавни институции, е 
противоконституционен. 

С Решение по к.д. № 6/2001 г. независимо от факта, че в бюджета за 
2001 г. не са предвидени суми за Съвета на „отделна позиция“, този път КС 
е приел, че средствата за текущи разходи са включени в общите разходи за 
цялата съдебна власт. 

От горните две решения се налага изводът, че един закон може да бъде 
обявен за противоконституционен само доколкото не предвижда въобще 
средства за функционирането на конституционно предвидения орган. 

Тогава се поставя повторно въпросът: кой трябва да определи тази „не-
достатъчност“ и да определи „достатъчността“ – нали това е парламентът? 

Решение на Конституционния съд, което се родее със счетоводен одит, 
е недопустимо. Боравейки с конкретни суми, изходящи от съдебната власт, 
игнорирайки посочените от Народното събрание, Съдът пряко се занимава 
с целесъобразността на бюджета. И така, прието в името на разделението на 
властите, решението нарушава баланса помежду им в ущърб на законодателя. 
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V.1.3. Общо ръководство на въоръжените сили 

РЕШЕНИЕ № 24 от 25 септември 1998 г. по к.д. № 21/1998 г.170

делото е образувано по искане на: 48 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционност на т. 54 и 55 от 

Концепцията за национална сигурност, приета с решение на Народното съ-
брание на 16 април 1998 г. (ДВ, бр. 46 от 1998 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 48 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за установяване на противоконституционност на т. 54 и 55 от Кон-
цепцията за национална сигурност, приета с решение на Народното събра-
ние на 16 април 1998 г. (ДВ, бр. 46 от 1998 г.).

Мотиви:
а) Въпроси
С оспорените разпоредби на решението се създава Съвет по сигурност-

та като помощен орган към Министерския съвет и се определят неговите 
функции. 

В искането се поддържа, че в Конституцията „не е предвидена възмож-
ност за съществуването“ на такъв орган и той „не може да бъде създаден от 
Народното събрание“. Основното оплакване е за липса на компетентност на 
Народното събрание.

б) Аргументи
Според чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България „Ми-

нистерският съвет осигурява обществения ред и националната сигурност 
и осъществява общото ръководство на държавната администрация и на 
Въоръжените сили“. Безспорно за изпълнението на това конституционно 
задължение може да бъде необходимо и е допустимо създаването, съответ-
но преобразуването и закриването на спомагателни органи. Поначало това 
правомощие принадлежи на Министерския съвет – изрично потвърдено в 
Решение № 16 от 26 октомври 1993 г. по к.д. № 18/1993 г. (ДВ, бр. 97 от 
1993 г.). Конституцията не изключва обаче възможността в отделни, особе-
но важни за държавното управление области, Народното събрание да съз-
дава със свой акт помощни органи към Министерския съвет. Съдът вече е 
имал възможност в тълкувателно решение (Решение № 5 от 7 юли 1994 г. 
по к.д. № 3/1994 г. – ДВ, бр. 58 от 19 юли 1994 г.) да посочи, че „Народното 
събрание също може да създава административни органи...“... 

Конституционният съд не намира основание да се отклони от това свое 
разбиране. ... 

170 Обн., ДВ, бр. 113 от 30 септември 1998 г.
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Съдът счита за необходимо да подчертае, че изрично посочените в т. 55 
от решението на Народното събрание функции на Съвета по сигурността се 
свеждат изключително до анализ, планиране и координиране. Управленски-
те решения и отговорността за тях остават изцяло върху конституционно 
установения орган за общо ръководство на държавната администрация, а 
именно Министерския съвет. ... 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 4 от 24 септември 2002 г. по к.д. № 14/2002 г.171

делото е образувано по искане на: 48 народни представители. 
Иска се: установяване на противоконституционността на § 28 от Закона 

за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България (ЗИДЗОВСРБ) (ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 48 народни представители от XXXIX Народно 

събрание за установяване на противоконституционността на § 28 oт Закона 
за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България (ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Мотиви:
а) Въпроси
Искателите поддържат, че разпоредбата на закона противоречи на чл. 4, 

ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 9, чл. 88, ал. 1 и чл. 105, ал. 2 от Конституцията. Ос-
новният въпрос е дали неучастието на Министерски съвет в законодателния 
процес води до неконституционност на приетите разпоредби по отношение 
на въоръжените сили.

б) Аргументи
Според разпоредбата на § 28 ЗИДЗОВСРБ пределната възраст за кадро-

ва военна служба се изменя, както следва: за офицерите със звание „полко-
вник“, „капитан I ранг“ – от 56 години на 53 години; за офицерите със звание 
„бригаден генерал“, „бригаден адмирал“ – от 57 на 54 години; за офицерите 
със звание „генерал-майор“, „контраадмирал“ – от 58 на 55 години; за офи-
цери със звание „генерал-лейтенант“, „вицеадмирал“ – от 59 на 56 години и 
за офицери със звание „генерал“, „адмирал“ – от 60 на 57 години. 

Със същата норма пределната възраст на офицерите с военно звание 
„полковник“ и по-високо, които са хабилитирани лица и заемат длъжност, 
изискваща хабилитация, както и за лица с научна степен „доктор на науки-
те“ става от 57 на 54 години. 

Атакуваната разпоредба не противоречи на Конституцията. 
171 Обн., ДВ, бр. 93 от 1 октомври 2002 г.



499V.1. ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръже-
ните сили на Република България е приет на две гласувания, извършени в 
отделни заседания, което е в пълно съответствие с изискванията на чл. 88, 
ал. 1, изр. първо от Конституцията. 

Евентуално нарушаване на процедурни правила, непредвидени в Кон-
ституцията, а в Правилника за организацията и дейността на Народното съ-
брание, не водят до нарушаване на основния закон... 

Конституцията не изисква пълна идентичност на законодателните тек-
стове, приети на първо и второ четене. Основният закон не ограничава въз-
можността на законодателя на базата на направените разисквания и пред-
ставените предложения при първото четене от народните представители да 
коригира и допълва законопроектите при второто четене. Особено когато 
тези предложения не противоречат на принципите на приетия при първото 
гласуване законопроект, какъвто е случаят с § 28 ЗИДЗОВСРБ. 

Неоснователно е и претендираното от искателите нарушение на чл. 105, 
ал. 2 от Конституцията поради неучастие в законодателния процес на прави-
телството и на други държавни органи, имащи отношение към въоръжените 
сили на Република България. Това е така, защото България е република с 
парламентарно управление и съгласно Конституцията – чл. 1, ал. 1, чл. 62 
и чл. 84, т. 1, именно Народното събрание осъществява суверенно и са-
мостоятелно законодателната власт, като приема, изменя, допълва и отменя 
законите. 

Липсва и поддържаното в искането нарушение на чл. 6, ал. 2 от Консти-
туцията. Следва да се има предвид, че ограничаване правата на определени 
социални групи граждани е допустимо според Конституцията, когато тези 
ограничения са обществено необходими и става дума за ефективността на 
българската армия и ефективността на националната ни сигурност – Решение 
№ 14 от 1992 г. по к.д. № 14/1992 г. В този смисъл е и Решение № 18 от 1997 г. 
по к.д. № 12/1997 г., с което Съдът е приел, че „Правото на едно лице да заема 
определена длъжност не е абсолютно по своя характер. То подлежи на раз-
лични ограничения от обективен и субективен характер. Такива ограничения 
могат да произтичат от различни конституционни ценности и принципи ...“. 
В случая това е разпоредбата на чл. 9 от Конституцията, според която въоръ-
жените сили трябва оптимално да гарантират суверенитета, сигурността и 
независимостта на страната и да защитават нейната териториална цялост. 

Ето защо намаляването на пределната възраст за кадровата военна служ-
ба не може да се приеме като ограничаване на права по смисъла на чл. 6, 
ал. 2 от основния закон, тъй като именно спецификата на упражняваната 
дейност е наложила това законодателно решение, което е в рамките на зако-
нодателната целесъобразност. ... 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.
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V.1.4. Отмяна на незаконосъобразни или неправилни 
актове на министри

Чл. 107. Министерският съвет отменя незаконосъобразните или не-
правилните актове на министрите.

РЕШЕНИЕ № 2 от 21 януари 1999 г. по к. д. № 33/1998 г.172

делото е образувано по искане на: 58 народни представители.
Иска се: обявяване на противоконституционността на чл. 7, ал. 2, чл. 20, 

ал. 6, чл. 24, ал. 1, чл. 26, ал. 2, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 40, ал. 5 и чл. 61, ал. 2 
от Закона за администрацията (ЗА) (ДВ, бр. 130 от 1998 г.), както и на § 1 от 
преходните и заключителните разпоредби на същия закон (ПЗРЗА). Иска се 
установяването на последната разпоредба (§ 1 ПЗРЗА) и за несъответстваща 
на международни договори, по които България е страна. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и 4 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционни следните разпоредби от Закона за 

администрацията (ДВ, бр. 130 от 1998 г.): 
– чл. 20, ал. 6 в частта  ѝ   относно думите „по предложение на министър-

председателя“; 
– чл. 29, ал. 4 в частта  ѝ   относно думите „Областният управител и“; 
– чл. 29, ал. 5, и 
– § 1 от преходните и заключителните разпоредби. 
Обявява § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

администрацията за несъответстващ на международни договори, по които 
България е страна. 

Отхвърля искането на 58 народни представители от XXXVIII Народно 
събрание в останалата му част за обявяване за противоконституционни чл. 
7, ал. 2, чл. 24, ал. 1, чл. 26, ал. 2, чл. 40, ал. 5 и чл. 61, ал. 2 от Закона за 
администрацията. 

Мотиви:
Аргументи
По чл. 7, ал. 2, чл. 40, ал. 5 и чл. 61, ал. 2 ЗА 
Местната администрация е част от администрацията на изпълнителната 

власт, която изцяло е предмет на оспорения Закон за администрацията. Това 
е посочено изрично в чл. 37 и 38 на закона. В това отношение не е допуснато 
никакво нарушение на чл. 8 от Конституцията, който не дели изпълнител-
ната власт на централна и местна. Не е нарушена и Глава седма, чл. 146 от 
Конституцията, които се отнасят до местното самоуправление и местната 

172 Обн., ДВ, бр. 8 от 29 януари 1999 г.
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администрация. Напротив, Законът за администрацията е съобразен с тях, 
тъй като в чл. 146 е предвидено организацията и редът на дейностите на 
местната администрация да се определят със закон. Обстоятелството, че та-
къв закон вече съществува, не е пречка част от третираната в него материя 
да се преуреди и допълни в друг закон, както това е направено със Закона за 
администрацията.

Неоснователно се поддържа, че чл. 40, ал. 5 ЗА обхващал и админи-
страцията на президента, като по този начин нарушавал чл. 102, ал. 3, т. 5 от 
Конституцията. В текста изрично е посочено, че контролът, който минис-
търът на държавната администрация упражнява, се отнася до дейността на 
главните секретари в администрацията на изпълнителната власт, а това са 
само администрациите, посочени в чл. 36, чл. 37 и чл. 38 ЗА. Администра-
цията на президента не фигурира измежду тях.

По същите съображения е неоснователно и искането за обявяване за 
противоконституционен чл. 61, ал. 2 ЗА. Изискването да се представят на 
министъра на държавната администрация ежегодни доклади за състояни-
ето на съответната администрация се отнася и за местните (териториални-
те) администрации на изпълнителната власт. Това следва както от общата 
разпоредба на чл. 1, ал. 3 ЗА, която разпростира приложението на закона 
и върху органите на местното самоуправление, така и от чл. 36 ЗА, според 
който администрацията на изпълнителната власт обхваща и областните и 
общинските администрации.

По чл. 20, ал. 6 ЗА 
Разпоредбата предвижда, че Министерският съвет отменя незаконосъ-

образните и неправилните актове на министрите по предложение на ми-
нистър-председателя. Дадено е следователно изключително правомощие 
единствено на министър-председателя да сезира Министерския съвет за 
отмяна на незаконосъобразни или неправилни актове на министрите. Това 
положение не е в съгласие с чл. 107 от Конституцията, който предвижда 
възможността за отмяна на актовете на министрите от Министерския съвет, 
без обаче да определя по чий почин да става това. Министерският съвет 
е колективен орган с еднакви права на членовете му и би следвало, след 
като не е предвидено друго, да взема решения по предложение на всеки от 
членовете, в това число и предложение за отмяна на акт на министър. Да се 
приеме друго, би означавало да се въведе ограничение на правомощията на 
министрите при участието им в Министерския съвет, каквото Конституци-
ята не предвижда. 

По чл. 24, ал. 1 ЗА 
Съгласно чл. 108, ал. 1 от Конституцията Министерският съвет се със-

тои от министър-председател, заместник министър-председатели и минист-
ри. Длъжността заместник министър-председател следователно е изрично 
предвидена и от наименованието  ѝ   следва, че лицето, което я заема, може да 
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замества министър-председателя винаги когато това се налага, и то относно 
всички негови функции, независимо дали са му възложени с Конституцията 
или с друг нормативен акт. Ако това не е така, то той не би бил наименуван 
„заместник“. Да се приеме друго, би означавало при определени обстоятел-
ства страната да остане без министър-председател, който да може да вземе 
определено налагащо се решение. Доколкото все пак се налага заместването 
на министър-председателя да става по определени правила, законът е пред-
видил такива, като е допуснал това да става само при отсъствие от страната 
и при ползване на законно установен отпуск, при това с писмена заповед за 
всеки конкретен случай.

По чл. 26, ал. 2 ЗА 
Не е предвидено правомощията на министрите да могат да се упраж-

няват само от титулярите. От факта, че към министерствата се назначават 
и заместник-министри (чл. 108, ал. 2 от Конституцията), следва, че част от 
функциите на министрите е допустимо да се изпълняват и от техните за-
местници. А след като липсва конституционна разпоредба, която да урежда 
този въпрос, явно това е предоставено да стане със закон.

По чл. 29, ал. 4 и 5 ЗА 
Конституционният текст е изричен в смисъл, че областният управител 

се назначава единствено от Министерския съвет. А това, което следва от 
разпоредбите на ал. 3 и 4 на чл. 29 ЗА, е, че за назначението на областния 
управител е необходимо издаването на два акта: решение на Министер-
ския съвет за определяне лицето, което да бъде назначено за областен уп-
равител, и заповед на министър-председателя за назначаване. Но по този 
начин на решението на Министерския съвет се дава само значението на 
едно предложение; решаващият акт е заповедта на министър-председате-
ля, с която се назначава областният управител. Такава заповед може и да 
не бъде издадена и решението на Министерския съвет остава един неиз-
пълним акт. А смисълът на чл. 143, ал. 2 от Конституцията е, че Минис-
терският съвет назначава (а не само определя или предлага) областните 
управители и че назначението става единствено по силата на неговия акт 
(решение). 

Основно правило е, че контролът върху дейността на определени органи 
се упражнява от органа, който ги назначава. Така че след като областните 
управители се назначават от Министерския съвет, последният ще ги контро-
лира, а не председателят на Министерския съвет.

По § 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗА – вж. раздел II
Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 5 с 

особено мнение.

Представено е становище на съдията Маргарита Златарева.
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Особено мнение на съдиите Асен Манов, Цанко Хаджистойчев, Ста-
нислав димитров, Неделчо беронов и Иван григоров 

Особеното мнение е за разпоредбата на § 1 ПЗРЗА, която според съдии-
те не е противоконституцонна и несъотвестваща на международни договори. 

Не може да се поддържа, че ограничението има предвид убежденията, 
политическата принадлежност и личното и общественото положение на 
засегнатите лица. Тези обстоятелства не са достатъчни, за да се приложи 
забраната за заемане на ръководна длъжност в държавната администрация. 
Качеството заемащ ръководен пост в политическия и административния 
апарат на Българската комунистическа партия или сътрудник на бившата 
Държавна сигурност не се обхваща от никой от посочените в чл. 6 от Кон-
ституцията социални признаци, които не могат да бъдат основание за не-
равно третиране и за ограничаване на някои права. Изисква се нещо по-
вече. Освен предполагаемата убеденост в правотата на комунистическата 
идеология и членството в Българската комунистическа партия необходимо е 
съответното лице да е заемало ръководна длъжност в политическия и адми-
нистративния апарат на тази партия, за да са приложими ограниченията по § 
1 ПЗРЗА. Същото важи и за сътрудниците на бившата Държавна сигурност. 
И в двата случая засегнатите лица имат качества извън признаците по чл. 6, 
ал. 2 от Конституцията, които прогласяват равенството на гражданите и не 
допускат ограничения на правата им.

V.2. Срок на правомощията на Министерския съвет
Вж. Решение № 33 от 1998 г. (раздел ІІ), цитирано по-горе в раздел V.1.1.

V.3. длъжностна несъвместимост за членовете 
на Министерския съвет

Чл. 113. (1) Членовете на Министерския съвет не могат да заемат 
длъжности и да извършват дейности, които са несъвместими с положе-
нието на народен представител.

(2) Народното събрание може да определя и други длъжности и дей-
ности, които членовете на Министерския съвет не могат да заемат или 
извършват.

РЕШЕНИЕ № 9 от 8 май 2001 г. по к.д. № 9/2001 г.173

делото е образувано по искане на: 50 народни представители.
Иска се: задължително тълкуване на чл. 65, ал. 2 и чл. 68, ал. 1 от Кон-

ституцията на Република България.
173 Обн., ДВ, бр. 46 от 15 май 2001 г.
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Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Разпоредбата на чл. 65, ал. 2 от Конституцията не се отнася за министър-

председателя, заместник министър-председателите и министрите. Те са по-
литически фигури и органи на управление, които осъществяват вътрешната 
и външната политика на Република България. За да не остане страната без 
легитимно правителство, те могат да изпълняват функциите си и в случаите 
на регистрирането им за кандидати за народни представители.

Мотиви:
а) Въпроси
Дали министър-председателят, заместник министър-председателите и ми-

нистрите (членовете на Министерския съвет) заемат държавна служба по сми-
съла на чл. 65, ал. 2 и чл. 68, ал. 1 от Конституцията на Република България?

б) Аргументи
С Решение № 5 от 6 април 1993 г. по к.д. № 6/1993 г. (ДВ, бр. 31 от 13 

април 1993 г.) КС вече е имал възможността да изясни, че липсва легално 
определение на понятието „държавна служба“, поради което смисълът и съ-
държанието на понятието трябва да се разкриват в съгласие с конкретните 
цели на разпоредбите, в които се използва, и институтите, с които се свързва.

Правомощията, които членовете на Министерския съвет са получили от 
Народното събрание, обаче не могат да бъдат преотстъпвани на друг, вклю-
чително и на заместник-министри. Те само подпомагат министрите, но не са 
и носители на тяхната отговорност пред управомощителя им, както това пра-
вилно е посочено в Решението от 13 септември 1991 г. на Великото Народно 
събрание (ВНС) за правното положение на членовете на Министерския съ-
вет, регистрирали се като кандидати за парламентарни избори. Това решение 
е на органа, приел Конституцията, и въпреки че не тълкува нейна, а законова 
разпоредба, тъй като тя възпроизвежда текста на чл. 65, ал. 2 от Конституци-
ята, решението притежава белезите на автентично тълкуване на конституци-
онна разпоредба или най-малко може да бъде в основата на тълкуването  ѝ  . 

Аргумент в подкрепа на казаното е и липсата в Конституцията на регла-
ментиран специален режим за изпълнение на функциите на Министерския 
съвет в случай на регистрация на членовете му като кандидати за народни 
представители. Да се приеме, че когато е приемал разпоредбата на чл. 65, ал. 2 
конституционният законодател е имал предвид и членовете на Министерския 
съвет в кръга на заемащите държавна служба, би означавало за периода след 
регистрацията им за кандидат-депутати страната да остане без правителство. 
Несъмнено не такава е била волята на конституционния законодател, след 
като той не е предвидил кой ще изпълнява функциите на правителството, ако 
членовете на действащия Министерски съвет трябва да прекъснат изпълне-
нието на задълженията си в хипотезата на чл. 65, ал. 2 от Конституцията. 
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Липсата на такава разпоредба не е резултат на непълнота на Конституцията, 
което налага извода, че тя е израз именно на волята на конституционния за-
конодател за изключване на членовете на Министерския съвет от кръга на 
заемащите държавна служба по смисъла на чл. 65, ал. 2 от Конституцията. 

Косвен израз на волята на конституционния законодател да изключи от 
кръга на заемащите държавна служба по смисъла на тълкуваната разпоред-
ба членовете на Министерския съвет се намира и в разпоредбата на § 8 от 
преходните и заключителните разпоредби на Конституцията на Република 
България. Съгласно нея правителството продължава да изпълнява функ-
циите си по приетата Конституция до образуването на ново правителство. 
Изразът „продължава да изпълнява функциите си до образуването на ново 
правителство“ показва именно непрекъснатост на тези функции и след ре-
гистрирането на членовете му за кандидат народни представители, респек-
тивно непреустановяване на техните правомощия.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 18 от 25 октомври 2001 г. по к.д. № 15/2001 г.174

делото е образувано по искане на: 48 народни представители. 
Иска се: задължително тълкуване на чл. 113, ал. 1 във връзка с чл. 68, ал. 1 

от Конституцията по въпроса: членовете на Министерския съвет могат ли да 
заемат и длъжността кмет, изпълнявана от тях при избирането им за министри.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Несъвместимостта по чл. 113, ал. 1 от Конституцията изключва заема-

нето на длъжността кмет на община от членове на Министерския съвет и 
това ограничение за съвместяване не отпада при ползването на отпуск от 
заемащите тази длъжност.

Мотиви:
а) Въпроси
Членовете на Министерския съвет могат ли да заемат и длъжността 

кмет, изпълнявана от тях при избирането им за министри?
б) Аргументи
1. ...Несъвместимостта е установена с чл. 113 от Конституцията. ... 
В посочената разпоредба тези длъжности и дейности не са изброени. 

Досежно вида им и признаците, които ги характеризират, тя (в ал. 1) пре-
праща към несъвместимите с положението на народен представител служба 
и дейност. По такъв начин поставя същите ограничения за съвместяване, 
каквито съществуват за народните представители. Наред с това предвижда 
възможност (в ал. 2) за разширяване на изискванията за несъвместимост 

174 Обн., ДВ, бр. 94 от 2 ноември 2001 г.
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чрез определяне от Народното събрание и на други длъжности и дейности, 
които членовете на Министерския съвет не могат да заемат или извършват... 

2. Изтъкнатото препращане по чл. 113, ал. 1 е към чл. 68, ал. 1 от основния 
закон, където е уредена несъвместимостта на положението на народен пред-
ставител с изпълнението и извършването на други служба и дейност. Послед-
ните при определянето им са обособени в две групи: а) държавна служба; 
и б) дейност, несъвместимостта на която следва от закон, въвеждащ съот-
ветното ограничение спрямо народните представители. Конституционната 
забрана за осъществяването именно на тези служба и дейност от народните 
представители несъмнено се отнася и за членовете на Министерския съвет. 

Материята за вида на дейностите, които са предмет на втората от гру-
пите, е предоставена за евентуална законова уредба. Поради това ограниче-
нието за съвместяването на такива дейности с качеството на министър ще 
намери приложение само когато те са предвидени в закон. 

Не съществува обаче изискване за допълнителна законова уредба по от-
ношение на службите, които се обхващат от първата група. ... Действието на 
тази забрана се проявява и тя намира приложение независимо от наличието 
или отсъствието на закон, определящ длъжностите, чието изпълнение е дър-
жавна служба. 

3. Съдържанието на понятието „държавна служба“ по чл. 68, ал. 1 от 
Конституцията е от значение за определяне приложното поле на забраната 
за заемането на такава служба от членовете на Министерския съвет. ... При 
тълкуването на това понятие с Решение № 5 от 6 април 1993 г. по к.д. № 6/ 
1993 г. (ДВ, бр. 31 от 1993 г.) Съдът е приел, че държавната служба „най-об-
що ... е дейност по осъществяване на функциите на държавата“, като „тази 
дейност се извършва от името на държавата и за реализиране правомощията 
на предвидените в Конституцията нейни органи“, без обаче тя да е „непо-
средствено свързана с производството на материални ценности“. ... 

4. ...Освен общински кметът е и административен орган, който в това си 
качество осъществява държавни функции и подлежи на пряк контрол от ор-
ганите на държавната администрация. Изводът се потвърждава от чл. 139, 
ал. 2 и чл. 144 от Конституцията. С първата от разпоредбите на кмета се възла-
га изпълнението на всички решения на Общинския съвет, без да се изключват 
такива решения, каквито Съветът е взел по делегация от централни държавни 
органи. Наред с това на него се възлага да организира изпълнението на зада-
чите, които произтичат от законите, без да се изключват такива задачи, какви-
то могат да му бъдат възложени от централни държавни органи в определени 
със закон случаи. С втората от посочените разпоредби се допуска предвиж-
дането в закон на контрол за законосъобразност от страна на централната ад-
министрация върху актовете на кмета на община. Именно конституционно 
допустимата форма на контрол от административен орган върху актове на 
кметовете на общини и характерът на посочените техни правомощия са ос-
нование да се приеме, че те действат и като административни органи. ... 
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5. ...С чл. 37, ал. 4 от Закона за местните избори се допуска народен 
представител да бъде кандидат за кмет. Освен това обаче в същата разпо-
редба се сочи, че ако е избран, той престава да бъде народен представител. 
Следователно несъвместимо е с положението на народен представител из-
пълнението на функциите на кмет. С оглед на препращането по чл. 113, ал. 1 
към чл. 68, ал. 1 от Конституцията трябва да се приеме, че несъвместимост-
та се отнася и до заемането на длъжност кмет от членове на Министерския 
съвет. Така, макар тази несъвместимост да произтича от Конституцията и 
макар конституционната норма, която я установява, да има пряко приложе-
ние, ограничението за съвместяване се съдържа и в закон. 

6. Забраната, която се въвежда с чл. 113, ал. 1 от Конституцията спря-
мо членовете на Министерския съвет, е за заемането от тях на определе-
на длъжност и изпълнението на определена дейност. Заемането на дадена 
длъжност продължава от възникването на правомощията за осъществяване 
на функциите по изпълнението  ѝ   до прекратяването на тези правомощия... 
Ползването на отпуск (платен, неплатен, служебен) при условия и по ред, 
определени със закон, е конституционно право на работниците и служите-
лите – чл. 48, ал. 5 от Конституцията. Неговото упражняване не може да 
бъде основание за преустановяване заемането на длъжността. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

V.4. Съдебен контрол на актовете 
на Министерския съвет и администрацията

Чл. 120. (1) Съдилищата осъществяват контрол за законност на ак-
тове и действия на административните органи.

(2) Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички адми-
нистративни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон.

Чл. 125. (1) Върховният административен съд осъществява върховен 
съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в администра-
тивното правораздаване.

РЕШЕНИЕ № 4 от 1 април 1999 г. по к.д. № 31/1998 г.175

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване на противоконституционност и несъответствие с 

международен договор, по който България е страна, на разпоредбата на чл. 34, 
ал. 1 от Закона за застраховането (ЗЗ), създадена с § 22 от Закона за измене-
ние и допълнение на Закона за застраховането (ЗИДЗЗ) (ДВ, бр. 58 от 1997 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и 4 от Конституцията.

175 Обн., ДВ, бр. 33 от 9 април 1999 г.
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Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на главния прокурор за установяване на противокон-

ституционност и несъответствие с международен договор, по който Бълга-
рия е страна, на разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от Закона за застраховането, 
създадена с § 22 от Закона за изменение и допълнение на Закона за застрахо-
ването (ДВ, бр. 58 от 1997 г.).

Мотиви:
а) Въпроси 
Дали разпоредбата на чл. 34, ал. 1 ЗЗ, съгласно която отказът за изда-

ване на разрешение за извършване на застрахователна дейност не подлежи 
на обжалване, противоречи на чл. 120, ал. 2 от Конституцията и на чл. 6, 
т. 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 
свободи (ЕКЗПЧОС)?

б) Аргументи
I. По искането за установяване на противоконституционност на чл. 34, 

ал. 1 от Закона за застраховането 
...3. Преценявайки конституционосъобразността на чл. 34, ал. 1 ЗЗ в съ-

ответствие с разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията и съобразно ус-
тановената в посочените решения практика, Конституционният съд приема 
искането за неоснователно. 

Разпоредбата на чл. 120, ал. 2 in fine от Конституцията допуска изклю-
чение от принципа за обжалваемост на всички административни актове, 
когато това е изрично посочено със закон, както е в случая. Като е изключил 
с чл. 34, ал. 1 ЗЗ от кръга на принципно обжалваемите административни 
актове отказа на Националния съвет по застраховане за издаване на разре-
шение за извършване на застрахователна дейност, законодателният орган 
е действал в границите на неговото конституционно правомощие. Това е 
единственият административен акт от издаваните по Закона за застрахова-
нето, който не подлежи на обжалване и е изключение от всички останали ад-
министративни актове по този закон, които са обжалваеми, а с разпоредбата 
на чл. 29, ал. 2 от същия закон е дадена възможност на кандидатстващите 
за разрешение за извършване на застрахователна дейност да подават нови 
искания след изтичане на шестмесечен срок от отказа. 

4. Изключването на възможността за обжалване на отказа за издаване 
на разрешение за застрахователна дейност не нарушава прогласени с Кон-
ституцията основни права на гражданите и конституционни принципи на 
правовата държава. 

С постановеното от законодателя изключение не се засягат правото на 
собственост (чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията) и правото на еднакви прав-
ни условия за стопанска дейност (чл. 19, ал. 2 от Конституцията), защото и 
самият отказ за лиценз не нарушава тези права: 

а) отказът за издаване на разрешение за упражняване на застрахователна 
дейност не засяга същността и не нарушава правото на собственост на зая-
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вителя. С отказа не се отнема, не се ограничава и не се посяга върху непри-
косновеността на частната собственост...; 

б) в Решение № 6 от 25 февруари 1997 г. по к.д. № 32/1996 г. – ДВ, бр. 21 
от 1997 г., Конституционният съд, обсъждайки конституционосъобразност-
та на чл. 9, ал. 2 от Закона за застраховането, е тълкувал разпоредбата на 
чл. 19, ал. 1 от Конституцията и е изразил категоричното си становище, че 
„...правото на стопанска инициатива няма абсолютен характер“. Приел е и 
че свободата на стопанската инициатива не може да изключи принципите на 
държавното регулиране и контрол... На основата на изложените... станови-
ща и като се има предвид, че отказът за даване на лиценз за застрахователна 
дейност не засяга правото на собственост и че в определени случаи предо-
твратява нелоялната конкуренция и защитава потребителя, Съдът не приема 
твърдението в искането, че изключването с чл. 34, ал. 1 ЗЗ на възможността 
за обжалване на отказа нарушава правата по чл. 17, ал. 1 и 3 и чл. 19, ал. 2 
от Конституцията; 

в) Конституционният съд не констатира разпоредбата на чл. 34, ал. 1 ЗЗ 
да противоречи и на други, извън посочените, конституционно установени 
права на гражданите и основни принципи на правовата държава. 

5. С предвиденото в чл. 34, ал. 1 ЗЗ ограничение за обжалване законода-
телят цели да гарантира правата и интересите на застраховащите се лица и 
да защити приоритетни за страната и обществото интереси чрез създаването 
на нормална и спокойна обстановка за застрахователна дейност. По самото 
си естество застрахователната дейност открива възможността да се съберат 
огромни средства чрез застрахователните вноски, с които да се злоупотреби 
чрез умишлен фалит, като застрахованите се окажат лишени от всякакво за-
страхователно обезщетение. Сам подателят на искането приема, че изключ-
ването на правото за обжалване може да бъде оправдано, ако е налице без-
съмнен обществен интерес от него (вж. р. II, т. 3 от искането). Тъкмо такъв 
интерес е налице в областта на застрахователната дейност. 

6. Отказът на Националния съвет по застраховане е акт на застраховате-
лен надзор. Не би могло да се приеме, че компетентността на надзорния ор-
ган (седемчленен експертен състав на Националния съвет по застраховане) 
може да бъде заместена със съдебно решение (Решение № 18 от 14 ноември 
1997 г. по к.д. № 12/1997 г.). 

По тези съображения Конституционният съд намира, че разпоредбата на 
чл. 34, ал. 1 ЗЗ не противоречи на чл. 120, ал. 2 от Конституцията и не наруша-
ва основни конституционно установени принципи и права на гражданите. ... 

II. По искането за установяване на несъответствие на чл. 34, ал. 1 от 
Закона за застраховането с международен договор, по който България е 
страна 

В искането се поддържа, че има несъответствие между разпоредбата на 
чл. 34, ал. 1 ЗЗ и чл. 6, т. 1 ЕКЗПЧОС, като се подчертава, че понятието „граж-
дански права и задължения“, записано в този текст на Конвенцията, трябва 
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да се тълкува много широко, особено когато се отнася до права, прогласени 
в Конституцията на дадена страна, в които случаи съдебната защита на тези 
права трябва задължително да бъде осигурена. Като се позовава на разпоред-
бата на чл. 1 от Първи протокол към Конвенцията, главният прокурор твърди, 
че изключването на правото на обжалване на отказа за издаване на разреше-
ние за извършване на застрахователна дейност посяга върху правото на соб-
ственост (чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията) и води до създаване на различни 
правни условия за стопанска дейност (чл. 19, ал. 2 от Конституцията). Пора-
ди това чл. 34, ал. 1 ЗЗ не съответства на разпоредбата на чл. 6, т. 1 ЕКЗПЧОС. 

При гласуването на искането за установяване на несъответствие на раз-
поредбата на чл. 34, ал. 1 ЗЗ с международен договор, по който България е 
страна (чл. 6, т. 1 ЕКЗПЧОС), не се формира необходимото мнозинство от 
седем гласа по чл. 151, ал. 1 от Конституцията за уважаването му, поради 
което искането се отхвърля и разпоредбата запазва действието си. Не се по-
лучиха и необходимите гласове за обратното становище. Това налага да се 
изложат съображенията и на двете групи съдии. 

Според съдиите Асен Манов, Цанко Хаджистойчев, Станислав Дими-
тров, Неделчо Беронов, Иван Григоров и Маргарита Златарева искането 
следва да бъде отхвърлено по следните съображения: 

Според чл. 6, т. 1 ЕКЗПЧОС всяко лице при определянето на неговите 
граждански права и при наличието на каквото и да е наказателно обвинение 
срещу него има право на справедливо и публично гледане на неговото дело 
в разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие 
със закона. Международната норма поставя изисквания за справедлив про-
цес, без да абсолютизира самото съдебно обжалване. Не се изключва въз-
можността за необжалваемост на определени от закона административни ак-
тове. Ограничението на това право е допустимо, тъй като поради естеството 
си се налага то да бъде регламентирано от държавата. В това отношение вся-
ка държава – страна по Конвенцията, разполага с определена свобода за по-
стигане на допустими от Конституцията и закона цели. В такъв смисъл има 
решения на Европейския съд по правата на човека. Поради това разпоред-
бата на чл. 34, ал. 1 ЗЗ не е в несъответствие с чл. 6, т. 1 от Конвенцията. ...

Според съдиите Живко Сталев, Димитър Гочев, Тодор Тодоров, Алек-
сандър Арабаджиев и Георги Марков искането следва да бъде уважено. 

Съдиите Живко Сталев, Димитър Гочев и Георги Марков поддържат, че 
атакуваната разпоредба от Закона за изменение и допълнение на Закона за 
застраховането от 1997 г. не съответства на чл. 6, т. 1 ЕКЗПЧОС поради 
следните съображения: 

а) отказът на разрешение за застрахователна дейност по чл. 30 ЗЗ не е 
акт на абсолютна дискреционна власт. Само при такава власт не би могло да 
се говори за някакво право на молителя да получи разрешение за застрахо-
вателна дейност. Това е така, защото т. 1, 3 и 4 на чл. 30 в редакция от 1997 г. 
визират противоречия с изискванията на ЗЗ. Ако те биха били единствените 
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препятствия за даване на разрешението, молителят би имал право да получи 
разрешение, ако те биха липсвали. Тогава разрешението би било акт на 
обвързана администрация. Точка 2 на чл. 30 обаче съдържа един елемент 
на дискреционна преценка, защото овластява разрешаващия орган да отка-
же разрешението, ако намери, че „прогнозата, програмата, планът, общите 
условия и тарифите не защитават интересите на застрахованите или не га-
рантират изпълнението на задълженията“ на застрахователя. Този елемент 
на оперативна самостоятелност препятства да се окачестви разрешението 
като акт на обвързана компетентност. Очевидно е, че Съдът не би могъл 
при чл. 30, т. 2 ЗЗ да замести органа за застрахователен надзор и да даде 
исканото разрешение със съдебното решение, с което би отменил отказа; 

б) от казаното обаче не следва, че въведената с изменението на ЗЗ от 
1997 г. забрана за съдебно обжалване на отказа не противоречи на чл. 6, т. 1 
ЕКЗПЧОС. Отказът може да не е обоснован с дискреционната преценка по 
т. 2 на чл. 30, а само с някои от пречките, посочени в т. 1, 3 и 4. Поради до-
пусната от органа на застрахователния надзор грешка при проверката, дали 
е налице някое от визираните в т. 1, 3 или 4 противоречия с изискванията 
на Закона за застраховането, може да се окаже, че претендираното противо-
речие липсва. Тази грешка ще накърни правото на молителя да получи раз-
решение за застрахователна дейност, защото при липса на противоречие с 
изискванията на Закона за застраховането и положителен за молителя отго-
вор при преценката по т. 2 на чл. 30 той има право да получи разрешение за 
застрахователна дейност. Именно това право, което по естеството си е граж-
данско, защото разрешението за застрахователна дейност е администрати-
вен акт с гражданскоправни последици, се обхваща от чл. 6, т. 1 ЕКЗПЧОС, 
особено като се има предвид практиката на Европейския съд в Страсбург. ... 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 4 с 
особено мнение. 

Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев
Подписал съм с особено мнение Решение № 4 от 1 април 1999 г. по к.д. 

№ 31/1999 г. по следните съображения: 
1. Намирам, че искането е основателно и на двете основания, на които е 

предявено – за противоречие с Конституцията, от една страна, и с междуна-
роден договор, по който Република България е страна, от друга. ... 

2. При наличието и на второто искане този въпрос не е само такъв на 
„...често прилагане от страна на Народното събрание на изключението за 
необжалваемост на административните актове“ (вж. Решение № 22 от 24 
септември 1998 г. по к.д. № 18/1998 г.). Изразеното от страна на КС безпо-
койство в това отношение е, от една страна, основателно и, от друга страна, 
достатъчна причина въпросната практика да бъде преустановена. ... 

3. В това отношение следва да се има предвид най-напред, че правото да 
се упражнява определена търговска (стопанска) дейност е гражданско право 



512   V. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

по смисъла на чл. 6, т. 1 ЕКПЧ съгласно утвърденото в практиката на Евро-
пейския съд по правата на човека автономно значение на това понятие... Ко-
гато това е така, чл. 6 от Конвенцията изисква, в съгласие с правото на достъп 
до съд, държавата да осигурява възможността за оспорване на решението 
(акта) пред трибунал (съд), който предоставя гаранциите на чл. 6, т. 1. ... 

4. ...Както вече КС е имал възможност да отбележи, „...тълкуването на 
съответните разпоредби на Конституцията в материята на правата на човека 
трябва да бъде съобразено във възможно най-голяма степен с тълкуването 
на нормите на ЕКПЧ. Този принцип на конформно тълкуване съответства 
и на международно признатата от България задължителна юрисдикция на 
Европейския съд по правата на човека по тълкуването и прилагането на 
ЕКПЧ“ (Решение № 2 от 18 февруари 1998 г. по к.д. № 15/1997 г.). ... 

5. ...Изолираното тълкуване на чл. 120, ал. 2 води до казуистични раз-
решения, въпреки че КС вече е формулирал достатъчно ясно и категорично 
правило в следния смисъл: 

„Народното събрание е длъжно да се съобразява с основните конститу-
ционни принципи на правовата държава и защитата на основните човешки 
права. Възможността, предоставена на Народното събрание от чл. 120, ал. 2 
in fine, е изключение и следва да се тълкува и прилага ограничително. Ха-
рактерът на това изключение задължава Народното събрание да се възползва 
от него само когато са налице достатъчно сериозни и основателни причини. 
Противното би означавало да се обезсмисли принципът на съдебното обжал-
ване на административните актове. Ето защо Конституционният съд е ком-
петентен да преценява във всеки конкретен случай доколко законодателната 
целесъобразност се упражнява в конституционно установените граници“ 
(Решение № 18 от 14 ноември 1997 г. по к.д. № 12/1997 г.).

6. Смисълът на застъпвания тук подход е да акцентира върху даденото 
от КС тълкуване и задължителния характер на това тълкуване (по отноше-
ние и на Народното събрание). Това тълкуване определя действителното съ-
държание на разпоредбата на чл. 120, ал. 2 и с оглед на него не може да се 
приема, че като е изключил с чл. 34, ал. 1 ЗЗ от кръга на принципно обжал-
ваемите административни актове отказа на съответния орган за издаване на 
разрешение за застрахователна дейност, законодателят е действал в грани-
ците на своите пълномощия. ...

 7. В още по-малка степен това изключение може да обуслови отхвърля-
не на искането в случая, ако на съдебното обжалване на административните 
актове се гледа не само като на осигуряващо съдебен контрол за законност 
на актовете и действията на административните органи, но и като осигу-
ряващо достъпа до съд с цел защита на накърнени (граждански) права и 
интереси – чл. 56 и чл. 117, ал. 1 от Конституцията. ... 

...По тези съображения оспорената разпоредба следва да бъде обявена и 
за противоконституционна, и за несъответстваща на чл. 6, т. 1 ЕКПЧ. 
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РЕШЕНИЕ № 4 от 23 февруари 2001 г. по к.д. № 15/2000 г.176

делото е образувано по искане на: 55 народни представители.
Иска се: да бъде обявена за противоконституционна нормата на чл. 47, 

ал. 1 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) (обн., ДВ, бр. 153 
от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г.), както и за несъответствието с Европейската 
конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и 4 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 55 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за обявяване на противоконституционност на чл. 47, ал. 1 от Зако-
на за чужденците в Република България и за установяване несъответствието 
му с разпоредби на Европейската конвенция за защита правата на човека и 
основните свободи.

Мотиви:
а) Въпроси
В искането се поддържа, че с предвидените в закона мерки за админи-

стративна принуда в зависимост от конкретния случай недопустимо се зася-
га правото на защита на чужденците, защото не е предвиден както админи-
стративен, така и съдебен контрол. Поради това чл. 47, ал. 1 противоречи на 
чл. 45, чл. 56 и чл. 120 от Конституцията.

б) Аргументи
Според съдиите Хр. Данов, Г. Марков, Н. Беронов, М. Златарева, В. Го-

цев и Ж. Белчев исканията трябва да се отхвърлят по следните съображения: 
Относно конституционосъобразността на чл. 47, ал. 1 ЗЧРБ 
Според разпоредбата на чл. 47, ал. 1 ЗЧРБ не подлежат на обжалване 

заповедите, с които са наложени принудителни административни мерки по 
Закона за чужденците в Република България, непосредствено свързани със 
сигурността на страната. 

Въпросът за съдебния контрол върху административните актове е ре-
шен с разпоредбата на чл. 120 от Конституцията. Според ал. 2 от нея от кръ-
га на съдебно обжалваемите административни актове се изключват „изрич-
но посочените със закон“. В същата конституционна норма не се съдържат 
критерии, които да поставят под условие това правомощие на Народното съ-
брание (Решение № 18 от 1997 г. по к.д. № 12/1997 г. – ДВ, бр. 110 от 1997 г.). 

Конституционният съд многократно е имал възможност да подчертае, че 
законодателят може да установи изключение от съдебния ред за обжалване на 
административните актове само тогава, когато това изключване не накърнява 
конституционно признати основни права и свободи на гражданите или когато 
друга по-висша, но изрично конституционно прогласена ценност трябва да 

176 Обн., ДВ, бр. 19 от 2 март 2001 г.
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бъде приоритетно защитена. Такава е например сферата на националната си-
гурност (Решение № 5 от 1997 г. по к.д. № 25/1996 г. – ДВ, бр. 20 от 1997 г.). ... 

Едва ли има друг случай, при който да е оправдано ограничението по 
чл. 120, ал. 2 от Конституцията в по-голяма степен от тогава, когато е непо-
средствено застрашена националната сигурност, която трябва да бъде при-
оритетно защитена. 

При конкуренция между основните права на гражданите и интересите 
на националната сигурност Конституцията дава предимство на национална-
та сигурност, в името на която е допуснала ограничения на лични права и 
свободи на гражданите. ... 

При създаването на чл. 47, ал. 1 ЗЧРБ парламентът е упражнил правото 
си по чл. 120, ал. 2 in fine в конституционно установените и изяснени в ре-
шенията на Конституционния съд граници. Законодателят е имал предвид 
изключително поверителния характер на сведенията, които са дали право 
да се вземе решение за прекратяване престоя на даден чужденец в страната 
или неговото експулсиране. Атакуваната разпоредба охранява интересите 
на обществото. Претенции на чужденец, който с действията си е поставил в 
непосредствена опасност сигурността или интересите на българската дър-
жава, не могат да бъдат поставени над националната сигурност. Освен не-
гативните последици за страната ни това ще бъде в разрез с градацията на 
права и интереси, възприети от Конституцията, както е пояснено по-горе. 

Това обаче не означава, че по вътрешноадминистративен йерархически ред 
засегнатият не може на основание чл. 45 и чл. 56 от Конституцията (тези разпо-
редби имат непосредствено действие съгласно чл. 5, ал. 2 от Конституцията) 
да представи своите доводи пред по-горестоящия административен орган, пред 
който дори да упълномощи защитник като свой представител. Това произти-
ча от общия принцип на субординирането в областта на администрацията. ...

Относно съответствието на чл. 47, ал. 1 ЗЧРБ с Европейската конвен-
ция за защита правата на човека и основните свободи 

...Конвенцията урежда конкуренцията между правата на човека, от една 
страна, и интересите на националната и обществената сигурност, от друга, 
като поставя обществените интереси над личните права. ...

Според чл. 45 от Конституцията гражданите имат право на жалби, пред-
ложения и петиции до държавните органи. Тази разпоредба има непосред-
ствено действие съгласно чл. 5, ал. 2 от Конституцията. Ето защо заповедите 
по чл. 47, ал. 1 ЗЧРБ могат да бъдат атакувани пред министъра на вътреш-
ните работи или пред Министерския съвет в зависимост от това, кой е автор 
на заповедта. Тази възможност на засегнатите лица произтича от посочената 
конституционна разпоредба, която има непосредствено действие. ...

Темата за чужденците се третира в Протокол № 4 и Протокол № 7 към 
Конвенцията, ратифицирани от Република България със закон (ДВ, бр. 87 от 
2000 г.). Макар и необнародвани, протоколите доразвиват духа и тенденци-
ите на Конвенцията. 
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Протокол № 4 се отнася до някои права на чужденците, които не са пре-
доставени безусловно. Член 2 от Протокол № 4 предвижда две самостоятел-
ни права: всеки, който се намира на законно основание на територията на 
една държава, има право на свобода на придвижване и свобода да избира 
местожителството си и е свободен да напусне която и да е страна. Упраж-
няването обаче на тези права е ограничено в т. 3 от същата разпоредба с два 
типа ограничения. ... Следователно не може да се приеме, че обсъжданият 
чл. 47, ал. 1 ЗЧРБ е в несъответствие с Европейската конвенция за защита 
правата на човека и основните свободи, по която правата на чужденците 
също не са безусловно защитени. 

Другото доразвитие на темата за чужденците е в Протокол № 7 към Кон-
венцията. Протоколът в чл. 1, т. 1 визира няколко възможности на чужде-
неца да възразява против експулсирането му, но между тях не е посочен 
съдебният контрол. ...

Според съдиите Д. Гочев, Т. Тодоров, Ст. Стоянова, Л. Нейков, Р. Янков и 
П. Томчева разпоредбата на чл. 47, ал. 1 ЗЧРБ противоречи на Конституция-
та и не съответства на Конвенцията по следните съображения: 

...Искането на народните представители се свежда до въпроса – доколко 
правото на защита по чл. 56 и чл. 120, ал. 2 от Конституцията може да бъде 
ограничено, за да бъде съхранена сигурността на страната. 

Тази преценка обхваща съображения за законодателна целесъобразност в 
отделните случаи и задължително налага да се отговори доколко определени 
ограничения на правото на защита са съразмерни на нуждата от ефективна 
охрана на нейната сигурност. Водещ е принципът на съразмерност на нало-
жените ограничения. Той произтича от вътрешната йерархия на нормативно 
защитените ценности и необходимостта от взаимното им съгласуване в една 
демократична и правова държава. Един от конститутивните елементи на този 
принцип е изискването използваното средство за защита на съответната цен-
ност от обществен интерес в най-малка степен да ограничава правото на за-
щита. Ограничението трябва да е разумно и не може да надвишава степента, 
необходима за постигането на съответната легитимна цел. Този принцип е 
наложен безусловно в системата на съвременна съдебна защита на основ-
ните права и е присъщ на всяка съвременна демократична правова система 
– чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Контролът върху прилагането му в зако-
нодателството е от изключителна компетентност на Конституционния съд. 

В контекста на изложеното Съдът приема, че ако целта на оспорената 
норма е да защити националната сигурност, прилагането на мерки за ад-
министративна принуда като средство за постигането на тази цел по начин, 
който изключва въобще правото на защита, прави нормата противоконсти-
туционна. Нуждите на националната сигурност са защитени в достатъчна 
степен от възможността за незабавно изпълнение на постановените актове 
и от обстоятелството, че тяхното обжалване не спира изпълнението им. Ето 
защо пълното изключване на правото на обжалване в този случай, като ли-
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шава лицата от възможността да се защитят срещу незаконосъобразни акто-
ве на администрацията, по недопустим начин засяга основното им право по 
чл. 56 от Конституцията. В този смисъл ограничението не е съразмерно на 
нуждата от защита на националната сигурност. 

В писмените становища част от заинтересуваните страни се позовават 
на Решение № 5 от 1997 г. по к.д. № 25/1996 г. (ДВ, бр. 20 от 1997 г.), кое-
то според тях обосновава ограничението. Те акцентират върху казаното, че 
могат да бъдат изключени от съдебно обжалване административните актове 
„само тогава, когато това изключение не накърнява конституционно призна-
ти основни права и свободи на гражданите или когато друга, по-висша, но 
изрично конституционно прогласена ценност трябва да бъде приоритетно 
защитена. Такава е например сферата на националната сигурност“. 

В две насоки трябва да бъде пояснено това решение. На първо място, 
то не третира въпросите на обжалването по административен, а по съдебен 
ред. Административното обжалване е извън приложното поле на чл. 120, 
ал. 2 от Конституцията, който систематично е в главата за съдебната власт. 
То е самостоятелна възможност за защита, която, както се каза, се включва в 
общата уредба на чл. 56 от Конституцията. 

По-важно обаче тук е друго, което трябва да се подчертае. В досегашната 
си практика Съдът не се е произнасял в случаи на конфликт между основни 
права на гражданите и съображения за национална сигурност. В цитираното 
Решение № 5 от 1997 г. по к.д. № 25/1996 г. ценностите са споменати, без да са 
степенувани по значимост. Граматически те са разграничени изрично – или-
или. Националната сигурност е посочена примерно като частен случай, в кой-
то изключението по чл. 120, ал. 2 от Конституцията може да бъде или да не 
бъде приложено, но не и отвъд конституционните граници. Основните консти-
туционни права очертават тези граници. Позицията на Съда е формулирана 
пределно ясно в друго решение – по к.д. № 9/1995 г. (ДВ, бр. 59 от 1995 г.): 
„Разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България, която 
допуска възможността със закон да се изключват някои категории администра-
тивни актове от съдебния контрол за законност, трябва да се тълкува ограничи-
телно и не обхваща тези актове, които засягат основни конституционни права.“ 

Становището на втората група съдии е, че трябва да се настои на тази 
постоянна практика. Основните конституционни права имат приоритетно 
значение и в случай на конфликт с ценности от обществен интерес пробле-
мите трябва да се разрешават в съответствие с принципа на съразмерността, 
упоменат по-горе. ...

В заключение: 
Нормата на чл. 47, ал. 1 ЗЧРБ отнема възможността засегнатите лица да 

упражнят правото си на защита, предвидено в чл. 56 от Конституцията. ...
Несъответствие на чл. 47, ал. 1 ЗЧРБ с разпоредби на Конвенцията 
...в практиката на ЕСПЧ по отношение на основните права и свободи 

основно място заема доктрината „за принципа на пропорционалността и за 
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свободата на преценка, прилагани, когато поставеният въпрос по Конвен-
цията изисква съпоставяне на интересите на гражданин спрямо засегнатия 
обществен интерес или интересите на други физически лица“. 

Практиката сочи хипотези, при които могат до бъдат нарушени основни 
права, ако се приложат мерки за административна принуда и бъде експулси-
ран чужденец. 

Според чл. 3 от Конвенцията: 
„Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко и унизи-

телно отношение или наказание...“
Държавата, която експулсира лицето, нарушава чл. 3, ако актът за екс-

пулсиране е във връзка и има за последица изтезаване и нечовешко отноше-
ние или наказание в държавата, в която е отпратено лицето. ... 

Според чл. 5 от Конвенцията: „Всеки има право на свобода и сигурност. 
Никой не може да бъде лишен от свобода освен в следните случаи и по реда, 
предвиден в закон ...“ ...

Законът за чужденците в Република България допуска принудително 
настаняване в специални домове, което се извършва по преценката на ми-
нистъра на вътрешните работи, без да е ограничен срокът за настаняване. 
Посоченият закон, а и други закони на страната не предвиждат каквато и да 
е възможност за контрол по отношение необходимостта от ограничението. 
Конвенцията в чл. 5, т. 4 предвижда средството за защита, за което не са оси-
гурени каквито и да е гаранции. В този смисъл може да бъде нарушено не 
само правото на свобода, но и на сигурността на чужденеца, тъй като липсва 
предвидена защита срещу мярка за принуда и експулсиране. 

Правото по чл. 8 от Конвенцията не налага затруднения при определяне 
на понятието „семеен живот“ по смисъла на този текст на Конвенцията. В 
тази насока съдебната практика включва и връзките, чиято интензивност е 
сходна със семейните. Нещо повече, при липсата на данни за семеен живот 
се прави преценка на личния статус на чужденеца в страната – знание на 
езика, трайни връзки със собствения му етнос, интегрирането му на место-
работата и др. 

Експулсирането, макар и разрешена от закона мярка, по същество може 
да представлява намеса в семейния живот. Ето защо е нужна преценка, до-
колко тази мярка е необходима в едно демократично общество в интерес на 
националната и обществената сигурност или икономическото благосъстоя-
ние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления. 

Отделно се поставя въпросът за ефикасността на защитата по чл. 13 от 
Конвенцията при експулсиране. 

Нормата е от изключително значение за проблематиката, поради което 
се налага да бъде възпроизведена дословно: 

„Всеки, чиито права и свободи в тази Конвенция са нарушени, има пра-
во на ефикасни правни средства за тяхната защита пред съответните наци-
онални власти, дори и нарушението да е извършено от лица, действащи при 
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упражняване на служебни функции.“ Нарушаването на чл. 13 не предпола-
га нарушаване на някое от материалните права и свободи. Нормата гаран-
тира самостоятелно право, въпреки че позоваването на него се извършва 
само във връзка с някои от другите права и свободи по Конвенцията. Но 
дори и да бъде установено, че няма нарушения на отделни права и свободи, 
държавата – ответник по спора, е длъжна да предостави ефикасно средство 
за разглеждане на твърдяното нарушение. ... 

Противоречие с Протокол № 4 и Протокол № 7 от Конвенцията 
Съдържанието на чл. 1 от Протокол № 7 е в смисъл, че чужденецът, 

живеещ на законно основание на територията на дадена държава, може да 
бъде експулсиран само по силата на решение и трябва да има възможност: 
да представи доводи против експулсирането си, да бъде проверен неговият 
случай и за тази цел да бъде изслушан от компетентен орган или от едно или 
няколко лица, назначени от този орган. 

Чужденецът може да бъде експулсиран и преди да се възползва от про-
цедурата, посочена по-горе, когато това е необходимо в интерес на общест-
вения ред или е мотивирано от съображения за национална сигурност. 

От изключителна важност за тълкуване на Протокола е обяснителният 
доклад към него, който сочи, че разпоредбите му са допълнителни към вече 
съществуващите гаранции по чл. 3 и чл. 8 във връзка с чл. 13. По отношение 
на втората алинея, когато експулсирането е в интерес на обществения ред 
или е мотивирано от съображения за национална сигурност, е казано, че 
дори и тогава засегнатото лице следва да може да упражни дефинираните в 
чл. 1 права и след експулсирането, процедура, която не е предвидена в ЗЧРБ. 

Член 2 от Протокол № 4 от своя страна регламентира свободата на дви-
жение на територията на договарящата държава, на избор на местожител-
ство в пределите  ѝ   и на напускане на територията  ѝ  . 

Както в чл. 2 от Протокол № 4, в чл. 1 от Протокол № 7 и чл. 8, ал. 2 от 
Конвенцията са изброени обществени интереси, чието опазване или защи-
та може да изисква налагането на ограничения в едно демократично об-
щество. Ограниченията в тези норми са формулирани прекалено общо и 
ако на свой ред бъдат тълкувани разширително, фундаменталната цел на 
Конвенцията да защити правата и свободите би станала безпредметна. Ин-
тересите, които са изброени като основание за ограниченията, почти не се 
разглеждат самостоятелно в практиката на Европейския съд, без да се пре-
цени какво е „необходимо в едно демократично общество“ и кой е справед-
ливият баланс между изискванията на нуждите на обществото и основните 
права на човека. 

В заключение трябва да се отбележи, че разпоредбата на чл. 47, ал. 1 
ЗЧРБ не съответства на разпоредбите на Конвенцията. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.



519ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 1997–2006

РАЗДЕЛ VI 

Съдебна влаСт

Снежана Начева

В търсене на ефективен модел на съдебната власт посредством нормо-
творческата дейност на Народното събрание – изменение и допълнение на 
Конституцията по реда и при условията на Глава девета от основния закон и 
изменение и допълнение или приемане на изцяло нови закони, процесуални 
и материалноправни, засягащи тази материя – така най-общо може да се 
характеризира периодът 1997–2006 г. по отношение на третата власт. Този 
интензивен нормотворчески процес предопредели обема и характера на 
юриспруденцията на Конституционния съд.

При отсъствието на единни европейски стандарти конституционният 
модел на съдебната власт, макар че съдържа някои общи черти в организа-
цията и дейността на съответните органи в Кралство Испания и Гърция, се 
характеризира в по-голяма степен със своята оригиналност. С отчитане на 
класическите изисквания към съдебните органи – независимост и ефектив-
ност, той разпростира тези изисквания и върху прокуратурата и следствени-
те органи, изгражда единна система на магистратурата с тризвенева струк-
тура – съд, прокуратура и следствени органи, като отчита функционалната 
и организационната специфика на всяко относително самостоятелно звено, 
но установява и общ конституционноправен статус за всички магистрати. В 
сравнение с другите две власти съдебната власт се оказа трудно достижима 
като ефективност в практическата реализация на този модел. Нещо повече 
– преди да бъде изцяло изградена съобразно тази организационно-функци-
онална схема, съдебната власт започна да се реорганизира с аргумента за 
недостатъчната  ѝ   ефективност, както и с недостатъчната отговорност на 
самите магистрати.

Нормативна основа на реорганизацията са както осъществените три из-
менения и допълнения на Конституцията (ДВ, бр. 85 от 2003 г.; бр. 18 от 
2005 г. и бр. 27 от 2006 г.), така и законодателството в тази област, което 
ги последва. С непосредствено отношение към съдебната власт, изцяло или 
преимуществено отнасящи се до Глава шеста от Конституцията, са консти-
туционните изменения и допълнения от 2003 и 2006 г. Измененията и допъл-
ненията на Конституцията, осъществени през 2005 г., специално предназна-
чени да обслужат присъединяването на Република България към Европей-
ския съюз, без пряко да засягат текстове от тази глава, се отразиха и върху 
нея чрез разширяване на приложимото право, от една страна, чрез новата 
казуистика и чрез новата законова уредба, придизвикана от пълноправното 
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членство на Република България в Европейския съюз, от друга, например 
чл. 22, ал. 1, чл. 25, ал. 4, чл. 42, ал. 3 от Конституцията.

Тези интензивни конституционни промени обслужиха изискването за 
ефективност на съдебната власт, като констатирана вътрешна потребност. 
Но не бива да се премълчава обстоятелството, че промените по отношение 
на съдебната власт бяха насърчавани и от мониторинговите доклади на Ев-
ропейската комисия.

Стремежът да се осигури по-висока ефективност чрез въпросните ре-
визии в Конституцията рискуваше да засегне по конституционно недопус-
тим начин другия основен принцип – независимост на съдебната власт. В 
търсене на разумната мяра тук Конституционният съд има своето решава-
що участие с три свои решения, между които и Решение № 7 от 2006 г. (ДВ, 
бр. 78 от 2006 г.).

В конспективен вид тези промени се изразяват в следното:
1) постепенно ограничаване, чак до свеждане на имунитета на маги-

стратите до функционален;
2) повишаване на изискванията при подбора на магистрати чрез удъл-

жаване на своеобразния изпитателен срок от 3 на 5 години, атестиране и 
изрично решение на ВСС относно възникването на несменяемост;

3) засилване на отговорността на магистратите и чрез изискването за 
годишни доклади на ВКС, ВАС и главния прокурор за прилагането на закона 
и дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи, които 
се изслушват и приемат от Народното събрание;

4) въвеждане на 5-годишен мандат с право на повторно назначаване за 
административните ръководители на съдебната власт освен тези по чл. 129, 
ал. 2, и

5) установяване на конституционни правомощия на министъра на пра-
восъдието.

Реформаторското законодателство се изрази в частична или изцяло нова 
уредба на процесуалното право – на наказателния, гражданския и админи-
стративния процес. Наред с това новият устройствен закон – Законът за съ-
дебната власт (ДВ, бр. 59 от 1994 г.), трябваше да претърпи 22 изменения и 
допълнения до края на 2006 г., както и съответното дискреционно въздейст-
вие на 10 решения на Конституционния съд. 

Дейността на Конституционния съд като предметно съдържание в пери-
ода 1997–2006 г. дава основание на обособяването на две групи теми, чрез 
които може да бъде представена в обобщен вид неговата юриспруденция – 
трайно присъстващи (постоянни) и нови.

Към постоянните, присъствали и присъстващи в 16-годишната дейност 
на Конституционния съд се отнасят: независимостта на съдебната власт с 
нейните подтеми, като бюджетната самостоятелност, организационно-кад-
ровата самостоятелност и елементи от конституционноправния статус на 
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председателя на ВКС, председателя на ВАС и главния прокурор; съдебния 
контрол за законност на актовете и действията на административните орга-
ни; ВСС и по-точно въпросите за мандата на изборните му членове, както 
и нововъзникнали въпроси за мандата, този път на административните ръ-
ководители в органите на съдебната власт с изключение на тези по чл. 129, 
ал. 2 от Конституцията.

Без последната група въпроси трайното присъствие на потребност от 
конституционно оспорване при повтарящи се, сравнително сходни или 
сродни ситуации и от последвало оспорването конституционно произнасяне 
би трябвало вече да е произвело необходимото впечатление у законодателя 
и да го е мотивирало към по-голям респект към конституционноправната 
уредба по тези проблеми и към дължимо уважение към ролята на решенията 
на Конституционния съд като моделиращи конституционната практика чрез 
последователно отстояване на спазване на изискването за конституционосъ-
образност на законите.

От друга страна, юриспруденцията на Конституционния съд, вече из-
вестна на субектите, имащи право да го сезират, е трябвало вече да ги дис-
циплинира до необходимата степен, въздържаща ги от сезиране по въпроси, 
по които има достатъчно яснота с оглед на конституционност. Този извод 
може да се онагледи със случаите на двукратно отхвърляне на направени 
искания по чл. 149, ал. 1, т. 2 във връзка с бюджета на съдебната власт – Ре-
шение № 15 от 1997 г. и Решение № 16 от 2001 г. например.

Едновременно с това буди безпокойство фактът, че независимостта на 
съдебната власт и нейната бюджетна самостоятелност все още не могат да 
намерят своя безспорен измерител, еднакво разбиран и прилаган от субек-
тите на трите власти. Прави впечатление и повишената чувствителност във 
връзка с взаимоотношенията между министъра на правосъдието и органите 
на съдебната власт. Новите правомощията на министъра на правосъдието и 
правната евроинтеграция, въведени с изменението и допълнението на Зако-
на за съдебната власт (ДВ, бр. 133 от 1998 г. и ДВ, бр. 74 от 2002 г.), веднага 
стават обект на контрола за конституционосъобразност.

Статутът на „тримата големи“ в системата на магистратурата е бил са-
мостоятелно предмет на вниманието на Конституционния съд в една своя 
част с подчертано практическо значение – мандатът като начало на особен 
статус, продължителността и възможността за продължаването му, като КС 
е дал и задължително тълкуване на чл. 129, ал. 2 от Конституцията – Реше-
ние № 1 от 2004 г.

Освен въпроси, непосредствено свързани с независимостта на съдебна-
та власт, ВСС присъства в юриспруденцията на Конституционния съд отно-
во с прагматичния въпрос за мандата – този път на изборните членове, както 
и на административните ръководители в съдебната власт с изключение на 
тези по чл. 129, ал. 2 от Конституцията. Наред със задължителното тълкува-
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не на чл. 130, ал. 4 от Конституцията – Решение № 16 от 1999 г., след изме-
нението и допълнението на основния закон през 2003 г. (в сила от 1 януари 
2004 г.), с което и административните ръководители придобиват конститу-
ционноправен статус, въпросът и за техния мандат е предмет на анализ от 
КС – Решение № 1 от 2006 г.

Темата „Съдебен контрол за законност на актовете на административни-
те органи – същност и обхват“ продължава да присъства в частта си относно 
общата клауза за обжалваемост и конституционно допустимото изключение 
от нея – обявяване със закон на определени административни актове за не-
обжалваеми пред съд. Изградените устойчиви критерии на Конституцион-
ния съд при произнасянето за конституционосъобразност – изключението 
да се тълкува ограничително, като се предвижда само в случай на защита 
на по-висока, изрично прогласена конституционна ценност и не обхваща 
актове, които засягат основни конституционни права и конституционно ус-
тановените принципи на правовата държава, са определящи в оформилата 
се последователна практика по тази материя. Но и в този период не е спес-
тено безпокойството от честото прилагане от Народното събрание на изклю-
чението и опасението, че тази практика може да превърне изключението в 
принцип – Решение № 22 от 1998 г. и Решение № 4 от 1999 г.

Заслужава специално внимание разглежданият за първи път интересен 
въпрос за особеностите на косвения съдебен контрол върху администра-
тивните актове – Решение № 22 от 1998 г. Задължителното за гражданския 
съд необжалвано решение с характер на административен акт, с което се 
установява нарушение, от което зависи изходът на гражданскоправния спор, 
според Конституционния съд трябва да може да бъде оспорено, но само от-
носно законосъобразност. Принципите на правовата държава налагат допус-
кане на такава възможност пред съд, като преценката за допустимост в този 
случай се предостави в изключителна компетентност на съда.

Едновременно с присъствието на тези постоянни теми в юриспруден-
цията на Конституционния съд в периода 1997–2006 г. се откроиха и нови 
теми и подтеми. Съществената реформа, осъществена с изменението и до-
пълнението на ГПК (1997 г.) и НПК (1998 г.) като частично закъсняло изпъл-
нение на изискванията на § 4 от преходните и заключителните разпоредби 
на Конституцията за приемане на нови процесуални закони като условие за 
влизане в действие на определената с Конституцията организация на съдеб-
ната власт и привеждане на съдебната система в съответствие с основния 
закон, предизвика определен интерес към станалите значими проблеми как-
то за организацията, така и за дейността на ВКС – като характер и обхват.

Нововъведената касационна инстанция и процесуалното производство 
тук, триинстанционното разглеждане на правните спорове и изключенията от 
него, както и възможността за дискреция при определени законови хипотези 
от страна на органа на касационната инстанция са били обект на преценка 
за конституционосъобразност в няколко решения на Конституционния съд.
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Още в Решение № 16 от 1998 г. се изгражда поддържаното и по-късно 
становище, че на триинстанционното производство трябва да се гледа като 
на принципно и преобладаващо разрешение, от което са възможни изклю-
чения, отчитащи процесуални ценности като бързина на правораздаването, 
процесуална дисциплина и процесуална икономия.

Наред с Решение № 10 от 1998 г., с което е дадено задължително тълку-
ване на чл. 119, ал. 1 от Конституцията относно структурата на ВКС, осо-
бено съществени са разглежданите въпроси относно обхвата на осъществя-
вания от ВКС съдебен надзор. Според КС той се разпростира върху всички 
съдилища, но не и върху всички съдебни актове по реда на касационното 
производство. Нещо повече – в този обхват е конституционно допустимо 
произнасянето на ВКС по искане за отмяна на порочни арбитражни реше-
ния и свързаните с променената подсъдност въпроси.

Защитата на гражданите и юридическите лица в тези случаи в рамките 
на арбитраждния процес в неговата цялост се осъществява в два стадия: 
пред недържавен арбитраж и пред държавен съд. И още един съществен 
въпрос във връзка с обхвата на дейността на ВКС, изведен от Конститу-
ционния съд в Решение № 9 от 2002 г. Общата и най-съществена задача на 
ВКС – да осъществява съдебен надзор за точното и еднакво приложение на 
законите от всички съдилища, която не може да бъде делегирана на друг съд 
със закон, не ограничава законодателя да му вмени осъществяването и на 
други дейности, свързани с правораздаването, като например решаването на 
спор за подсъдност, когато страна по спора е апелативен съд.

Самият ВКС чрез общите събрания на своите колегии два пъти сезира 
Конституционния съд с искане да се произнесе по въпроси относно същ-
ността на касационното производство, както и относно обхвата на своята 
дейност. Според Конституционния съд индицията за касационна функция 
в наименованието на институцията ВКС не ограничава законодателя в пре-
ценката му за основанията за касационното обжалване. Новото основание 
– обоснованост на решението, създава по-широки гаранции за защита на 
правата и законните интереси на правните субекти и чрез касационното 
производство пред ВКС. Второто разширяване на правомощията на тази 
институция – решаване на делото по същество при отмяна на обжалваното 
решение и последвало повторно касационно обжалване, според КС раци-
онализира и ускорява съдебния процес и повишава ефективността на съ-
дебната дейност. В отсъствие на изрична характеристика на касационното 
обжалване като изключващо разглеждането и решаването на правния спор 
по същество предвидената със закон възможност за това не може да бъде 
характеризирана като противоконституционна.

С непосредствено отношение към въпроса за обхвата на съдебния над-
зор, осъществяван от ВКС е и Решение № 2 от 2005 г., с което е дадено 
задължително тълкуване на чл. 124 от Конституцията. Освен праворазда-
вателната функция като касационна инстанция, която не изчерпва неговата 
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компетентност, ВКС осъществява съдебен надзор за точното и еднакво при-
ложение на закона от всички съдилища и чрез своята тълкувателна дейност 
– издаване на задължителни за съдилищата нарочни актове за тълкуване на 
законите. Това тълкувателно правомощие не може да бъде възлагано или 
прехвърляно на друг съд. Без конституционни ограничения по отношение 
на обхват върховният съдебен надзор за точното и еднакво приложение на 
законите, осъществяван от ВКС, се разпростира независимо от инстанци-
онната компетентност върху всички съдилища с изключение на надзора в 
административното производство, конституционно възложен на ВАС. По 
отношение на окончателните актове на апелативните и окръжните съдили-
ща, когато уеднаквяването на противоречива съдебна практика не може да 
се постигне чрез инстанционен контрол, осъществяван от ВКС, тълкувател-
ното правомощие се превръща в единствен способ за приложение на чл. 124 
от Конституцията.

Прокуратурата в системата на съдебната власт – организация, функции 
и правомощия, видени през призмата на взаимоотношенията и взаимодейст-
вията  ѝ   с органите на съда и с разследващите органи – следователи и дозна-
тели, отчетливо може да бъде обособена като друга самостоятелна нова про-
блематика, дала живот на нова тема. С отношение към нея са 9 решения на 
Конституционния съд, като 7 фрагментарно засягат прокуратурата и затова 
са посочени под черта на съответното място като препращане. Две решения 
от 2004 г. са представени в раздел VI.4.

Още в Решение № 1 от 1999 г. (раздел XII, XIII и XV) тази тема заявява 
своята претенция като самостоятелна в рамките на цялостната проблема-
тика „Съдебна власт“. По повод произнасяне във връзка с изменението и 
допълнението на НПК от 1998 г. КС трябва да обсъди въпроси, засягащи 
както структурата на прокуратурата, така и правомощията  ѝ  . В търсене на 
разумната мяра във взаимоотношенията със съда например Конституцион-
ният съд отстоява правото на законодателя в рамките на Конституцията да 
намери целесъобразното решение по въпроса за невъзможността (1998 г.) 
или възможността (2004 г.) за прокурора да прекрати наказателното произ-
водство в досъдебната фаза. Осмислянето на конституционно допустимата 
степен на активност на прокурора се търси от законодателя в преследване на 
общата цел на всички реформи, предприемани по отношение на съдебната 
власт – ефективността. Измененията и допълненията на НПК от 2003 г. като 
изява на принципа, че прокурорът ръководи досъдебното производство, спо-
ред КС „уплътняват“ с редица нови разпоредби положението на прокурора 
като „господар на досъдебната фаза“, чиито актове и действия на свой ред 
са атакуеми пред съда.

С всички свои произнасяния по тази деликатна материя КС отчита и необ-
ходимостта от баланс между правата на обвиняемия, на пострадалия и функ-
циите и правомощията на държавното обвинение като своеобразно продълже-
ние на правото на защита на човека и гражданина по чл. 56 от Конституцията.
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Така в периода 1997–2006 г. осмислянето на спецификата в характера и 
обхвата на дейността на ВКС, както и на прокуратурата в системата на съ-
дебната власт, привнесена чрез съответно реформаторско законодателство, 
се осъществи със същественото участие на Конституционния съд.

Съдебната власт продължава да бъде повод за често сезиране на Кон-
ституционния съд. От общо 19 члена на Глава шеста, субектите по чл. 150 
от Конституцията при искане за произнасяне по чл. 149, ал. 1, т. 2 са се 
позовавали на 15 от тях, и то по един или повече пъти. Наред с това Консти-
туционният съд е дал 4 задължителни тълкувания на: чл. 119, ал. 1, чл. 124, 
чл. 129, ал. 2 и чл. 130, ал. 4 от Конституцията.

Прави впечатление наблюдаваща се често последователност в решения-
та, основана на търсени и намерени вече стандарти относно конституцион-
ната рамка като нормативно съдържание и допустимостта на различни за-
конови решения, относно преценката за конституционосъобразност с оглед 
характера и степента на конституционната търпимост, които в някои случаи 
са довели до единодушни решения.

Едновременно с това намираме интересна аргументация на Конститу-
ционния съд в решенията, имащи предмет предсрочното прекратяване на 
мандата на ВСС. Съпоставянето на Решение № 1 от 1999 г. (раздел XIV) с 
Решение № 3 от 1992 г. и Решение № 8 от 1994 г. води до извода, че според 
КС може да има конституционосъобразно основание за такова прекратява-
не, фактически предизвикано от закон. В случая това са създадените консти-
туционно предвидени апелативни съдилища и съответните прокуратури, ко-
ито с възникването си предизвикват предсрочно прекратяване на ВСС. Ако 
приемем, че стандартът са двете решения от периода 1991–1996 г., Решение 
№ 1 от 1999 г. е трудно съпоставимо към едно от тях. За Конституционния 
съд разглежданата хипотеза „е подобна на тази по к.д. № 30/1991 г.“ – т.е. 
Решение № 3 от 1992 г. В този смисъл по някои въпроси на конституционо-
съобразността непредубеденият читател остава с убеждение, че стандартът 
продължава да се изгражда.

От друга страна, редица особени мнения подтикват към алтернативно 
третиране на конституционно значими въпроси и към по-задълбочено те-
оретично осмисляне на същността на тълкувателния процес, който стои в 
основата на всяко произнасяне на Конституционния съд. Точно в особените 
мнения се откроява по-високата степен на стремеж към извеждане и фор-
миране на стандарти, особено относно изходните позиции на преценката 
за конституционосъобразност и при даване на задължителни тълкувания на 
Конституцията. Отчитането на логическата цялост, на духа на Конституция-
та, както и на добрата конституционна практика и съвременната доктрина за 
нея продължават да търсят своите измерители в дейността на Конституци-
онния съд. В този смисъл особените мнения представляват особена ценност 
за юриспруденцията на Конституционния съд, а понякога съдържат съжде-
ния с приносен характер за доктрината.
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В разглеждания период Конституционният съд по-често се е позовавал 
на практиката на Съда по правата на човека в Страсбург и по-рядко на този 
на Съда на Европейските общности в Люксембург по разбираеми причини. 
Позоваване на тези практики често намираме и в мотивите на особените 
мнения на съдиите.

Така и през периода 1997–2006 г. конституционната юриспруденция 
се оказа не само абсолютно необходима, но и достатъчно ефективна при 
осмислянето на рамката и същността на нововъведенията в конституцион-
ния модел за съдебната власт и при осигуряването на вътрешното единство 
между Конституцията и съответните реформаторски закони на основата на 
изискването за конституционосъобразност. Необходима и ефективна беше 
тя и при тяхната непосредствена практическа реализация.

Дали и доколко конституционните ревизии, реформаторското законода-
телство и конституционната юриспруденция през този период са били дос-
татъчни като предпоставка за намиране на ефективния модел на съдебната 
власт, е трудно да се отговори. Процесът на търсене продължи и след него, 
неизменно съпроводен и от значимото и съществено участие на Конститу-
ционния съд, всеки път, когато е сезиран да се произнесе по въпроси, зася-
гащи съдебната власт.

VI.1. Независимост на съдебната власт177

VI.1.1. бюджетна самостоятелност178

Чл. 117. (2) Съдебната власт е независима. При осъществяването на 
своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следова-
телите се подчиняват само на закона. 

(3) Съдебната власт има самостоятелен бюджет. 

РЕШЕНИЕ № 15 от 28 октомври 1997 г. по к. д. № 9/1997 г.179

делото е образувано по искане на: 49 народни представители. 
Иска се: обявяване на противоконституционност на чл. 3, ал. 5 от За-

кона за държавния бюджет на Република България за 1997 г. (ЗДБРБ 1997) 
(ДВ, бр. 52 от 1997 г.). 

Конституционният съд упражнява правомощие по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

177 Вж. още: Решение № 1 от 1998 г., Решение № 16 от 2001 г., Решение № 9 от 2002 г., 
Решение № 11 от 2002 г. и Решение № 7 от 2004 г.

178 Вж. още: Решение № 3 от 1998 г., Решение № 11 от 1998 г., Решение № 1 от 1999 г., 
Решение № 11 от 1998 г. и Решение № 4 от 2003 г.

179 Обн., ДВ, бр. 101 от 4 ноември 1997 г.
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Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 49 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за обявяване за противоконституционен чл. 3, ал. 5 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 1997 г. (ДВ, бр. 52 от 1997 г.). 

Мотиви:
а) Въпроси
За да се произнесе, Конституционният съд трябва да отговори доколко 

чл. 3, ал. 5 на ЗДБРБ 1997 въвежда самоиздръжка на съдебната власт и оста-
вена ли е тя само на своите собствени приходи, като при неизпълнението им 
разходите се компенсират от републиканския бюджет.

б) Аргументи
Разпоредбата, чиято противоконституционност се иска да бъде обявена, 

гласи: „Неизпълнението на собствените приходи по бюджета на съдебната 
власт се компенсира от републиканския бюджет по реда на чл. 12, ал. 2.“ 

От своя страна чл. 12, ал. 2 ЗДБРБ 1997 предвижда Министерството на 
финансите периодично и пропорционално на тримесечното разпределение 
на разходите да разпределя постъпилите приходи при спазване на определе-
ни приоритети. Субсидиите за бюджета на съдебната власт действително са 
поставени на трета позиция, но те предхождат разходите за министерствата, 
ведомствата и другите бюджетни организации. (По бюджета за 1996 г. те 
бяха наред с тях.) Те предхождат и субсидиите за стимулиране на производ-
ството (т. 5). Пред субсидиите за съдебната власт са единствено плащанията 
по обслужване на държавния дълг (т. 1) и трансферите за социалното осигу-
ряване и общините (т. 2). 

Тази уредба осигурява реалното финансиране на съдебната власт. В 
случаите, когато действително събраните приходи от съдебната дейност не 
покриват предвидените в закона (чл. 3, ал. 1, т. I-1), попълнението ще дойде 
от републиканския бюджет. Въздигането на последния в допълнителен при-
ходоизточник на съдебната власт обезпечава независимостта и самостоятел-
ния бюджет на тази власт и неговата реализация. Твърдението, че уредбата 
„няма никакво практическо значение“, е явно несъстоятелно. Ако въпросна-
та разпоредба липсваше, тогава би могло да се говори за финансова необез-
печеност и опасност за парализиране на независимата съдебна власт, респ. 
за нарушаване на чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията (Решение № 17 от 
1996 г. на Конституционния съд). 

Анализът на текстовете на чл. 3, ал. 5 ЗДБРБ 1997 и Решение № 17 от 
1996 г. на Конституционния съд показва, че в хипотезата на недостатъчност 
на собствени приходи, която ни интересува, те имат еднакво по същество 
нормативно съдържание. В единия текст е записано, че неизпълнението е 
„за сметка на републиканския бюджет“, а в другия – че „се компенсира от 
републиканския бюджет“, което всъщност е равнозначно. Функциите на 
атакуваната разпоредба за действащия бюджет са същите, каквито е имал 
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чл. 3, ал. 5 ЗДБРБ–1997 г. за бюджета за 1996 г. Доколкото се съзира разли-
чие между двата текста, то е в терминологично отношение. 

Такава разпоредба, каквато е чл. 3, ал. 5 ЗДБРБ 1997, фигурира във всич-
ки закони за годишния държавен бюджет на Република България от 1993 до 
1996 г. включително. Това искането пропуска и не държи сметка за посоче-
ното съвпадение. 

Позоваването на Решение № 17 от 1996 г. на Конституционния съд не е 
аргумент за уважаване на искането, а за обратното.

Останалите решения на Конституционния съд, посочени в искането на 
народните представители, също не подкрепят тезата за противоконституци-
онност – решения № 3 от 1992 г., № 18 от 1993 г. и № 17 от 1995 г. 

Всичко това дава основание да се приеме, че чл. 3, ал. 5 ЗДБРБ 1997 не 
противоречи на чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията, както и на която и да 
било друга конституционна норма. Той е в съгласие с разбиранията, които 
Съдът е изразявал в свои решения относно независимостта на съдебната 
власт и самостоятелността на нейния бюджет. 

Решението е подписано от 9 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 16 от 12 юни 2001 г. по к. д. № 6/2001 г.180

делото е образувано по искане на: 59 народни представители. 
Иска се: установяване на противоконституционност на следните раз-

поредби от Закона за държавния бюджет на Република България за 2001 г. 
(ЗДБРБ за 2001 г., ДВ, бр. 108 от 2000 г.), а именно на: чл. 1, ал. 2 в частта 
по т. 1.11.1, 5.1.1 и 5.2.1; чл. 2, ал. 1, т. II, ал. 2 и 5 в частта относно думата 
„преизпълнението“ и ал. 8; чл. 9, ал. 1 и 2; чл. 10, ал. 1; чл. 11, ал. 1, 2, 4 и 5; 
чл. 13, ал. 4 и 5 в частта относно думите „органите на съдебната власт“, „и 
кметовете“, „чл. 2, ал. 2“ и „чл. 9, ал. 2“; § 9; § 20; § 22, ал. 2 и 3; § 26; § 30; 
§ 35, ал. 2; § 37 от преходните и заключителните разпоредби и приложения 
№ 3 и 4 от същия закон, както и установяване на несъответствието на атаку-
ваните разпоредби, отнасящи се до бюджетите на общините, с принципите 
на Европейската харта за местното самоуправление. 

Конституционният съд упражнява правомощие по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията. 

Конституционният съд реши:
1. Отхвърля искането на 59 народни представители от XXXVIII Народ-

но събрание за обявяване противоконституционността на следните разпо-
редби от ЗДБРБ за 2001 г.: чл. 1, ал. 2 в частта по т. 1.11.1, 5.1.1 и 5.2.1; чл. 2, 
ал. 1, т. II, ал. 2, ал. 5 в частта относно думата „преизпълнението“ и ал. 8; чл. 
9, ал. 1 и 2; чл. 10, ал. 1; чл. 11, ал. 1, 2, 4 и 5; чл. 13, ал. 4 и 5 в частта относно 
думите „органите на съдебната власт“, „и кметовете“, „чл. 2, ал. 2“ и „чл. 9, 

180 Обн., ДВ, бр. 56 от 22 юни 2001 г.
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ал. 2“; § 9; § 20; § 22, ал. 2 и 3; § 26; § 30; § 35, ал. 2; § 37 от преходните и 
заключителните разпоредби и приложения № 3 и 4 от същия закон. 

2. Отхвърля искането на същите народни представители за установява-
не несъответствието на посочените в т. 1 от решението разпоредби от ЗДБРБ 
за 2001 г. с Европейската харта за местното самоуправление. 

Мотиви:
а) Въпроси
В частта, засягаща Глава шеста на Конституцията – І. Относно проти-

воконституционността на разпоредбите на ЗДБРБ за 2001 г., отнасящи се 
до бюджета на съдебната власт, Конституционният съд трябва да отговори 
дали атакуваните разпоредби на ЗДБРБ за 2001 г., отнасящи се до бюджета 
на съдебната власт, противоречат на чл. 129, чл. 130 и чл. 131 от Конститу-
цията, като обсъди следните въпроси:

– по чл. 2, ал. 1, т. ІІ – отсъствието на изрично предвидени средства за 
ВСС не парализира ли дейността на една конституционно установена ин-
ституция;

– по чл. 2, ал. 2 и ал. 5 – не се ли нарушава чрез тези разпоредби незави-
симостта на съдебната власт;

– по чл. 2, ал. 8 – създаването на безвъзмездни наемни отношения не 
нарушава ли принципа за правовата държава – чл. 4 от Конституцията?

б) Аргументи
По чл. 2, ал. 1, т. II 
С Решение № 17 от 1995 г., по к.д. № 13/1995 г. (ДВ, бр. 93 от 1995 г.) 

Конституционният съд е дал задължително тълкуване на основния закон в 
смисъл, че ВСС има самостоятелен бюджет, който се гласува от Народно-
то събрание в цялото свое съдържание като бюджет на орган на съдебната 
власт. Посочено е, че всеки закон за годишен държавен бюджет на страната, 
в който липсват средства за отделни конституционно установени държав-
ни институции, може да бъде обявен за противоконституционен, тъй като 
парализира тяхната дейност. Със същото решение Конституционният съд е 
обявил за противоконституционен отказа на парламента да включи в закона 
за държавния бюджет за съответната година на самостоятелен ред (самосто-
ятелна позиция) бюджета на ВСС. 

Конституционният съд не изоставя своето принципно становище, из-
разено в посоченото по-горе тълкувателно решение, че ВСС има бюджет, 
който е съставна част от бюджета на съдебната система, но е самостоятелен 
спрямо бюджетите на другите правораздавателни органи от тази система. 
В случая обаче Съдът приема, че атакуваната законова разпоредба, с която 
се приема бюджетът на съдебната власт за 2001 г., не лишава от средства за 
текущи разходи ВСС и не парализира неговата дейност. Практически не е 
налице отказ от страна на парламента да осигури средства за функционира-
не на този конституционно установен държавен орган. Това личи и от воля-
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та на законодателя при приемането на въпросната разпоредба в пленарната 
зала. Средствата за текущи разходи за ВСС са включени в общите текущи 
разходи за цялата съдебна власт. При разпределението на бюджета на съдеб-
ната власт по съответни органи ВСС заделя предвидените и необходимите 
средства за своето функциониране. 

Поради това, че в ЗДБРБ за 2001 г. са осигурени средства за нормалното 
функциониране на ВСС, въпреки че те не са описани на самостоятелен ред 
(самостоятелна позиция), което би било по-прецизно от гледна точка на ос-
новния закон, разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. II не е противоконституционна. 

По чл. 2, ал. 2 и ал. 5
Атакуваната разпоредба на чл. 2, ал. 2 ЗДБРБ за 2001 г. утвърждава суб-

сидия по бюджета на съдебната власт в размер на 90 на сто от определената 
сума по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай че не 
се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит. Според искателите 
така се нарушават чл. 8 и чл. 117, ал. 2 и 3 от основния закон. 

Конституционният съд приема, че не е налице нарушаване на принци-
пите на разделението на властите и на независимостта на съдебната власт, 
залегнали в чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията. С разпоредбата на чл. 1, 
ал. 2 ЗДБРБ за 2001 г. е приет самостоятелен бюджет на независимата съ-
дебна власт, което е в пълно съответствие с чл. 117, ал. 3 от основния закон. 

Суверенно право на Народното събрание по чл. 84, т. 2 от Конституци-
ята е при приемане на държавния бюджет да определя начина и условията 
на получаване на субсидията на всички държавни органи, в това число и 
тези на съдебната власт. Няма конституционна норма, която да ограничава 
законодателното тяло по този въпрос. Ето защо чл. 2, ал. 2 ЗДБРБ за 2001 г. 
не е противоконституционен. 

Според чл. 2, ал. 5 ЗДБРБ за 2001 г. преизпълнението или неизпълнени-
ето на приходите от такси от дейността на органите на съдебната власт е за 
сметка на републиканския бюджет. Искателите атакуват разпоредбата само 
относно думата „преизпълнението“, считайки, че е нарушен чл. 117, ал. 3 от 
Конституцията поради вмешателство в самостоятелния бюджет на незави-
симата съдебна власт. 

С Решение № 18 от 1993 г. по к.д. № 19/1993 г. (ДВ, бр. 1 от 1994 г.) 
Конституционният съд е приел, че съдебната власт е на бюджетна издръжка. 
Източниците на средства, които са необходими за балансиране на гласува-
ните от парламента годишни разходи, се набират чрез приходната част на 
републиканския бюджет. Правната уредба на източниците на средства по 
произход, основание и разпределение се съдържа в съответния устройствен 
закон за бюджета, който се приема също от парламента. Следва да се има 
предвид и обстоятелството, че самостоятелността на бюджета на съдебната 
власт не накърнява бюджетните правомощия на върховния законодателен 
орган – Народното събрание. 
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Следователно няма конституционна пречка преизпълнението на прихо-
дите от такси от дейността на органите на съдебната власт да е за сметка 
на републиканския бюджет. Още повече, че и неизпълнението на предви-
дените приходи от такси от дейността на тези органи е също за сметка на 
републиканския бюджет. В този смисъл е и Решение № 15 от 1997 г. по к.д. 
№ 9/1997 г. – ДВ, бр. 101 от 1997 г. Предвид изложеното атакуваната разпо-
редба не е противоконституционна. 

По чл. 2, ал. 8 
С тази правна норма се предвижда в случаите, когато органите на съдеб-

ната власт са настанени в сгради – държавна или общинска собственост, те 
да не заплащат наем. Вносителите на искането считат, че е налице наруша-
ване на принципа на правовата държава – чл. 4, ал. 1 от Конституцията, тъй 
като наемните правоотношения са винаги възмездни. 

Според Конституцията държавните имоти се стопанисват и управляват 
в интерес на гражданите и обществото – чл. 18, ал. 6 от основния закон. 
Режимът на обектите на държавната и общинската собственост, от друга 
страна, се определя от закона – чл. 17, ал. 4 от Конституцията. Законодателят 
е преценил, че в интерес на гражданите и обществото е съдебните органи, 
настанени в сгради държавна и общинска собственост, да не заплащат суми 
за ползването им. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии, от които 1 с 
особено мнение. 

Особено мнение на съдията Румен Янков 
Това особено мнение е по чл. 2, ал. 1, т. II от Закона за държавния бю-

джет на Република България за 2001 г. 
В оспорения текст на текущия ЗДБРБ бюджетът на съдебната власт е гла-

суван общо без предвидена отделна позиция за Висшия съдебен съвет (ВСС). 
Аналогичен проблем е бил предмет на тълкувателно Решение № 17 по 

к.д. № 13/1995 г. Това налага да бъдат възпроизведени дословно част от не-
говите мотиви и диапозитив: „ВСС в качеството си на орган на управление 
на съдебната власт има бюджет, който е съставна част от бюджета на съдеб-
ната система, но е самостоятелен спрямо другите бюджети на другите пра-
вораздавателни органи на същата система.“ И още: „Принципно изключено 
е бюджетът да се обедини с бюджета на управлявания от него орган, т.е. ор-
ганът адресат на управленските актове“, като в случая се имат предвид съд, 
прокуратура и следствие. Следва тълкуването, че ВСС има самостоятелен 
бюджет, който трябва да се гласува от Народното събрание в цялото свое 
съдържание, като бюджет на орган на съдебната власт. Наред с това е обявен 
за противоконституционен отказът на законодателя да включи в текущия 
закон за бюджета за 1995 г. „на самостоятелен ред (самостоятелна позиция) 
бюджета на ВСС“. 
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Изискванията за правен ред и стабилност задължават Конституцион-
ният съд да се съобразява с предното си решение, доколкото не са налице 
кардинални основания да преоцени първоначалното становище. 

Това тълкуване не е съобразено, защото с настоящото си решение Съдът 
отхвърля аналогично искане, което оспорва правна норма, с която и сега 
не е определен самостоятелен размер на бюджета на ВСС. Фактически е 
отречена гаранция за нормалното функциониране не само на ВСС, но и на 
съдебната система в цялост. 

Трябва да се има предвид, че наличието на средства за ВСС може да се 
установи и обоснове единствено с фиксирана от закона сума. 

По чл. 2, ал. 2 ЗДБРБ 
Съдебната власт има самостоятелен бюджет – чл. 117, ал. 3 от Консти-

туцията. Както е приемано във всичките актове на Конституционния съд по 
отношение на бюджета на съдебната власт, годишните бюджети на държава-
та трябва да осигуряват средства за функциониране на държавните институ-
ции, в това число и на органите на съдебната власт. Веднъж гласуван, самос-
тоятелният бюджет предполага ненамеса на външни органи във всичките 
му фази. Очевидно, че атакуваната норма засяга основната от тях – фазата 
на изпълнението. Конкретно, приетият в пълен размер бюджет в чл. 1 от 
закона, за който се предполага, че в максимална степен трябва да задоволи 
нуждите на съдебната власт, на основание чл. 2, ал. 2 се изпълнява в реду-
циран размер. Наред с това изпълнението му е поставено в зависимост от 
настъпване на отлагателно условие – ако не бъде надхвърлен предвиденият 
в чл. 1, ал. 3 дефицит в края на годината. На практика оспорената разпоред-
ба създава възможност целогодишно да бъдат намалявани сумите за текуща 
издръжка на съдебната власт, тъй като размерът на годишния дефицит оче-
видно се определя в края на годината. 

По чл. 2, ал. 8 ЗДБРБ 
Няма съмнение, че със закон се посяга на едно от правомощията на пра-

вото на собственост – ползването. Фактически общините са лишени от въз-
можността да събират доходи от собственото си имущество. Създадена е 
тежест, която е противоконституционна. 

РЕШЕНИЕ № 4 от 7 октомври 2004 г. по к.д. № 4/2004 г.181 
делото е образувано по искане на: Пленума на Върховния касационен 

съд. 
Иска се: установяване на противоконституционност на някои разпо-

редби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 
(ЗИДЗСВ) (ДВ, бр. 29 от 2004 г.), както и на чл. 36а и чл. 36в от Закона за 
съдебната власт (ЗСВ) в редакцията им (ДВ, бр. 74 от 2002 г.). 

181 Обн., ДВ, бр. 93 от 19 октомври 2004 г.
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Конституционният съд упражнява правомощие по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията. 

Конституционният съд реши:
Обявява за противоконституционни: 
Член 36, чл. 36а, чл. 36б и чл. 36в от Закона за съдебната власт в актуал-

ната им редакция. 
Параграф 40 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдеб-

ната власт (ДВ, бр. 29 от 2004 г.) в частта му, с която се създава нова ал. 7 
на чл. 125а. 

Параграф 64 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебна-
та власт (ДВ, бр. 29 от 2004 г.). в частта му, с която е изменен чл. 196, ал. 2. 

Отхвърля искането за обявяване за противоконституционен § 64 от За-
кона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 29 от 
2004 г.) в частта му, с която е изменен чл. 196, ал. 3. 

Мотиви:
а) Въпроси
Конституционният съд трябва да отговори засягат ли оспорените изме-

нения на закона основни характеристики на съдебната власт, прогласени в 
Конституцията като: независимост при вземане на решения, финансова не-
зависимост, както и взаимната обвързаност между двете.

б) Аргументи
Раздел ІІ. По искането да бъдат обявени за противоконституционни § 

13 ЗИДЗСВ, с който е допълнен чл. 36 и § 14 от ЗИДЗСВ с който е изменен 
чл. 36б ЗСВ в окончателната редакция на двете разпоредби; чл. 36а и чл. 
36в в редакцията им от 2002 г. 

Според чл. 36 ЗСВ (ДВ, бр. 74 от 2002 г.) „Министерството на правосъ-
дието осигурява материалните условия за дейността на органите на съдеб-
ната власт“. С последното изменение в разпоредбата са добавени думите 
„като средствата за капиталови разходи се осигуряват от бюджета му“. Член 
36а ЗСВ (ДВ, бр. 74 от 20002 г.) отделно предвижда, че Министерството 
на правосъдието може да придобива недвижими имоти и вещни права за 
нуждите на органите на съдебната власт. В чл. 36б е посочено, че за постро-
яването, оборудването и поддържането на сградите на органите на съдебна-
та власт и местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода се 
създават фондове „Съдебни сгради“ и „Затворни сгради“, като с оспореното 
изменение в текста са заличени думите „като второстепенни разпоредите-
ли с бюджетни кредити“; в чл. 36в са посочени финансовите източници на 
двата фонда. 

В нормативен план Народното събрание приема бюджета на съдебната 
власт по изготвения проект от ВСС, като част от разходите гласува по бю-
джета  ѝ   и отделно за капиталови разходи и закупуването на съдебни сгради 
и вещни права по бюджета на Министерството на правосъдието. 
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Само Министерският съвет по Конституция е вносител на проекта за 
държавния бюджет, който включва бюджета на трите власти. Окончателно-
то решение спрямо определените от самия него параметри на бюджета взе-
ма парламентът. Отношенията между парламент и изпълнителна власт по 
правило не са конфликтни – мнозинството, което само гласува бюджета си, 
трудно би направило обструкции на излъчената от него изпълнителна власт. 
От друга страна, единствено за съдебната власт в чл. 117, ал. 2 и 3 от Кон-
ституцията е отбелязано, че тя е независима и има самостоятелен бюджет. 
Тази разпоредба не само подчертава самостоятелното  ѝ   място в системата 
на трите власти, а е и средство да бъде осигурен отчасти баланс помежду 
им – отчасти, защото изпълнителната власт в лицето на Министерския съвет 
чрез своите структури разпределя и контролира материалните ресурси на 
цялата държава. 

В логически план употребените в чл. 117, ал. 2 и 3 понятия „съдебната 
власт е независима“ и тя има „самостоятелен бюджет“ са корелати – еднакви 
по значимост зависимости, между които има взаимна връзка, и имат смисъл 
само в съотношение помежду си. Доколкото е допустимо нагледно сравне-
ние в решението – органите на цялото са взаимно свързани и изменението 
на един от тях по причини вън от него води до изменение на останалите му 
части. Така че, за да бъде независима съдебната власт, тя трябва да има бю-
джет, който да не е зависим от фактори извън системата. 

Между конституционните разпоредби на чл. 106, който определя Ми-
нистерския съвет като орган, който организира стопанисването на държав-
ното имущество, и чл. 117, ал. 3, който определя, че съдебната власт има 
самостоятелен бюджет, няма категорична йерархия. Двете разпоредби уста-
новяват точно равновесие между конкуриращи се интереси. Те са валидни и 
намират собствена опора в Конституцията. 

Съдебните сгради очевидно не са от категорията вещи изключителна 
държавна собственост по смисъла на чл. 18, ал. 1 от Конституцията. Поради 
това статутът на капиталовите разходи и последиците от разходването им 
като елемент на цялостния бюджет на съдебната власт трябва да са уредени 
по начин, който да е в съобразен с конституционниите принципи на чл. 8 и 
чл. 117, ал. 2 и 3 от Конституцията. 

В заключение по настоящия раздел на решението – за разпоредбите на 
чл. 36 и чл. 36а ЗСВ Съдът приема, че са противоконституционни. След-
ващите два текста на чл. 36б и чл. 36в сами по себе си не противоречат на 
Конституцията, но тъй като те представляват логическо единство с предните 
две, също трябва да бъдат отменени. 

Наред с това се налага да бъде взето становище и по съществуващата 
уредба в последните два текста – по отношение на фонд „Съдебни сгради“ и 
на фонд „Затворни сгради“, който има пряка връзка само с изпълнителната 
власт. Независимо от това, че разпоредбите на чл. 36б и чл. 36в в тази им 
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част не касаят само съдебната власт, и те трябва да бъдат обявени за про-
тивоконституционни. Отмяната се налага от съществуващото единство на 
фондовете, породено от посочените в чл. 36в ЗСВ общи източници за наби-
рането им. Частичната отмяна на текста ще има за последица предоставя-
нето на средствата от двата фонда само на фонд „Затворни сгради“, каквато 
очевидно не е идеята на закона. 

Раздел ІІІ. По искането да бъде обявен за противоконституционен § 64 
ЗИДЗСВ, с който са изменени ал. 2 и 3 на чл. 196 ЗСВ

Според ал. 2 на чл. 196 „ВСС съставя проект за годишен бюджет на 
съдебната власт, който представя в Министерството на финансите за включ-
ване в проекта на закона за държавния бюджет на Република България за 
съответната година“. 

За самостоятелен бюджет на съдебната власт може да се говори, при 
условие че съществува форум, на който с добри шансове да бъдат предявени 
обосновани искания. Под добри шансове трябва да се разбира добросъвест-
ният, честен подход към работата – т.е. шансовете, които дава процедура, 
справедлива във формален смисъл на думата. Това налага проектът за бю-
джет да бъде разгледан в една парламентарна дискусия, необременена от 
предварително становище на министерство, което по обясними причини е 
принудено да заема рестриктивни позиции в бюджетната сфера. И както бе 
казано по-горе – по този начин ще е спазено изискването парламентът да 
е мястото, на което пряко, без предварителни обструкции и становища да 
бъде обсъден самостоятелният бюджет на съдебната власт. В крайна сметка 
всичките  ѝ   претенции в областта на бюджета трябва да бъдат реализирани 
в парламента. Формалните, процедурни гаранции са реална предпоставка за 
независим бюджет на съдебната власт. 

Затова Съдът приема, че § 64 ЗИДЗСВ, с който е изменена ал. 2 на чл. 196 
ЗСВ, противоречи на чл. 117, ал. 3 от Конституцията. 

При гласуването, дали § 64 ЗИДЗСВ, с който е изменена ал. 3 на чл. 196 
ЗСВ, противоречи на Конституцията, не се получи мнозинство на гласовете, 
поради което искането на Пленума на Върховния касационен съд в тази му 
част трябва да се отхвърли. Липсата на болшинство за една от двете тези 
възпрепятства Съда да изготви общи мотиви.

Раздел ІV. По искането да бъде обявен за противоконституционен § 40 
ЗИДЗСВ, с който се създава нова ал. 7 на чл. 125а ЗСВ.

През 2003 г. е създадена нова ал. 5 на чл. 129 от Конституцията със 
съдържание: „Административните ръководители в органите на съдебната 
власт, с изключение на тези по ал. 2, се назначават на ръководна длъжност 
за срок от пет години с право на повторно назначаване.“ 

От своя страна оспореният чл. 125а, ал. 7 ЗСВ гласи: „Заместниците на 
административните ръководители се назначават за срока на мандата, по вре-
ме на който съответният ръководител изпълнява длъжността си.“ 
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В случая трябва да се изясни: допустимо ли е мандатът на заместника да 
бъде различен от мандата на административния ръководител. 

ВСС назначава и освобождава ръководителите и техните заместници, 
определя броя им в органите на съдебната власт, приема решения по дисци-
плинарни дела срещу тях – чл. 27, т. 7, 18, 20; едни и същи са предложенията 
и основанията за освобождаването им – чл. 125в и чл. 125г; изискванията за 
професионален ценз са идентични – чл. 125б, ал.1; когато за ръководител и 
негов заместник бъде назначено лице, което не заема длъжност като съдия, 
прокурор или следовател, ВСС го назначава на съответната длъжност, като 
при необходимост открива бройка в съответния орган на съдебната власт – 
чл. 125б, ал. 2. 

И по отношение правомощията на двете длъжности законът не прави 
разлика между делегация и заместване – според чл. 125а, ал. 3 ЗСВ ръково-
дителят във всички случаи на отсъствие възлага с писмена заповед на един 
от заместниците си да изпълнява функциите му или на част от тях. Но вед-
нага това правило е отречено от последното изречение на разпоредбата в 
смисъл, че ако ръководителят не е определил свой заместник, т.е. не е издал 
такава заповед, функциите му се изпълняват от един от заместниците му по 
старшинство. 

Що се отнася до изпълняване на функциите на ръководителя и замест-
ника, законът също не въвежда ограничение във времето – на практика в 
някои хипотези заместникът през целия мандат без заповед при отсъствие 
на ръководителя може да упражнява правомощията му за продължителен 
период от време. Горното показва, че различие в статута няма – зад различ-
ните наименования в закона стои една същност. При еднозначна уредба и на 
двете длъжности в закона и след като в Конституцията е предвиден изричен 
мандат за ръководителя, недопустимо е да бъде определен различен по вре-
ме мандат за заместника му. От тази гледна точка разпоредбата противоречи 
на чл. 129, ал. 5 от Конституцията. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение. 

Особено мнение на съдията Емилия друмева
По раздел ІІ от Решението 
1. По частта от актуалната уредба, която е създадена със ЗИДЗСВ 

(ДВ, бр. 74 от 2002 г.)
Това е по-голямата част от оспорваната актуална уредба. Въпросните чл. 

36, чл. 36а, чл. 36б и чл. 36в са включени в § 9 на същия закон. Този закон е 
бил предмет на оспорване пред Конституционния съд през 2002 г. в рамките 
на к.д. № 17/2002 г., по което Съдът се е произнесъл с Решение № 13 от 2002 
г. С искането тогава са били оспорени 34 параграфа на изменителния закон. 
Сред изрично оспорените в искането параграфи е и § 9.
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В рамките на к.д. № 17/2002 г. искателят е оспорил целия § 9 ЗИДЗСВ 
като противоконституционен, т.е. цялата Глава трета, вкл. чл. 36, чл. 36а, 
чл. 36б и чл. 36в. В Решение № 13 от 2002 г. Конституционният съд обаче е 
обявил противоконституционност не за целия § 9, а само за отделни включени 
в него изрично посочени разпоредби; чл. 36, чл. 36а, чл. 36б и чл. 36в не са 
сред тях. В диспозитива на същото решение Конституционният съд, след като 
е обявил много разпоредби за противоконституционни, в т.ч. и някои от § 9, е 
постановил, че „отхвърля искането на Пленума на ВКС в останалата му част“. 

От горното следва, че чл. 36, чл. 36а, чл. 36б и чл. 36в ЗСВ в редакцията 
им след изменението (ДВ, бр. 74 от 2002 г.) вече са били предмет на оспорва-
не пред Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. Тогава 
Съдът с Решение № 13 от 2002 г. не е установил противоконституционност 
на въпросните текстове и изрично е отхвърлил искането „в останалата му 
част“, т.е. по тези текстове Конституционният съд вече веднъж се е произ-
несъл, че те не противоречат на Конституцията. А съгласно чл. 21, ал. 5 от 
Закона за Конституционния съд, когато Конституционният съд се е произ-
несъл с решение, по същия предмет не могат да се правят нови искания. От 
всичко това следва заключението, че производството по сегашното к.д. № 
4/2004 относно актуалната уредба на чл. 36, чл. 36а, чл. 36б и чл. 36в ЗСВ 
в частта  ѝ  , създадена със ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 74 от 2002 г.), трябваше да бъде 
прекратено поради недопустимост. Това заключение има и своето процесу-
ално основание в чл. 25, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността 
на КС за това, че Съдът може да се произнесе по допустимостта на искането 
във всяка фаза на конституционния процес. 

2. По частта от актуалната уредба, която е създадена със ЗИДЗСВ 
(ДВ, бр. 29 от 2004 г.). 

С оглед на изложеното в т. 1 авторът счита, че самостоятелното оспорва-
не на § 13 ЗИДЗСВ (ДВ бр. 29 от 2004 г.) става безпредметно – направеното 
в чл. 36 допълнение: „...като средствата за капиталови разходи се осигуряват 
от бюджета му“, няма самостоятелно значение, защото смислово е включено 
и се поглъща от съдържанието на чл. 36 в редакцията му след изменението 
(ДВ, бр. 74 от 2002 г.), която гласи: „Министерството на правосъдието оси-
гурява материалните условия за дейността на органите на съдебната власт.“ 
Допълнението не внася нищо ново към старата разпоредба, а само я уточ-
нява – Министерството на правосъдието не може да осигури материалните 
условия, вкл. средствата за капиталови разходи по друг начин освен от своя 
бюджет. 

Относно втория фонд – „Затворни сгради“, решението за обявяване 
противоконституционност на въпросните разпоредби, свързани с него, не 
кореспондира, а напротив – влиза в противоречие с теорията и практиката 
на Съвета на Европа, проявила се особено ярко в процеса на присъединява-
нето на нови държави членки от 1990 г. насам. Парламентарната Асамблея 
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на Съвета на Европа поставя като условие за членство в Съвета на Европа 
отговорността за това пенитенциарната система да премине към Министер-
ството на правосъдието (напр. Opinion No. 188 (1995) 1 On the Application 
by Moldova for Membership of the Council of Europe). Пред България такова 
условие не е поставяно, тъй като към момента на присъединяването  ѝ   към 
Съвета на Европа (1992 г.) затворите, вкл. и сградите, са били вече към Ми-
нистерството на правосъдието. По изложените съображения измененията, 
извършени с § 14 ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 29 от 2004 г.) и релевантни по настоящо-
то к.д. № 4/2004 г. не противоречат на Конституцията, поради което искане-
то в тази му част следваше да бъде отхвърлено. 

По раздел ІІІ от Решението
Решението по този раздел е подписано с особено мнение само досежно 

произнасянето на Съда по § 64 ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 29 от 2004 г.) в частта, с 
която се изменя ал. 2 на чл. 196 от ЗСВ. Разпоредбата, която Съдът обяви 
за противоконституционна, гласи: „Висшият съдебен съвет съставя проект 
на годишен бюджет на съдебната власт, който представя на Министерство-
то на финансите за включване в проекта за закон за държавния бюджет на 
Република България за съответната година.“ Считам, че разпоредбата не е 
противоконституционна по следните съображения: 

Отношенията, които се регулират от чл. 196, ал. 2 ЗСВ, са отношения, 
които не може да не бъдат в синхрон с цялостния комплекс от отношения, 
какъвто представляват подготвянето, съставянето и приемането на бюджета 
на държавата за съответната година. Тоест тази уредба предметно е свърза-
на с процедурата, в която се съдържат принципите на бюджетното право в 
държавата и която е предмет на регулиране в специален закон – Закона за 
устройство на държавния бюджет. 

Това положение не противоречи на ал. 3 от чл. 117 на Конституцията, ко-
ято гласи, че съдебната власт има самостоятелен бюджет и с нищо не накър-
нява самостоятелността на бюджета на съдебната власт. Това е така, защото 
бюджетът на съдебната власт не е и не може да е абсолютно изолиран от 
бюджета на държавата. Точно обратното е вярно – самостоятелният бюджет 
на съдебната власт е част от държавния бюджет, както изрично предвижда 
същият този чл. 196, само че в своята предходна алинея – ал. 1, която гласи: 
„Съдебната власт има самостоятелен бюджет, който е част от държавния 
бюджет на Република България.“ 

Оспореното изменение на чл. 196, ал. 2 ЗСВ не предвижда никакво 
правомощие за министъра на финансите досежно проекта на бюджета на 
съдебната власт, не създава правомощия за неговата администрация (Ми-
нистерство на финансите) да внася нови параметри в съставения от Висшия 
съдебен съвет проект на бюджет на съдебната власт. 

Налага се заключението, че разпоредбата на чл. 196, ал. 2 ЗСВ в нова-
та редакция не внася по същество нищо ново, а включва в съдържанието 
на устройствения закон на съдебната власт някои елементи от същинската 
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бюджетна процедура, които вече от години имат позитивна уредба в друг 
закон – Закона за устройство на държавния бюджет (чл. 16, ал. 1, чл. 19 и 
чл. 20, ал. 2 и 3). С това не се нарушава нито принципът за разделение на 
властите, нито самостоятелността на бюджета на съдебната власт, т.е. няма 
нарушение на Конституцията, поради което искането в тази му част след-
ваше да бъде отхвърлено. 

По раздел ІV от Решението
Алинея 7 на новия чл. 125а ЗСВ не е противоконституционна и искането 

относно § 40 ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 29 от 2004 г.) в частта му, с която е създадена 
тази алинея, следваше да бъде отхвърлено. 

Член 125а има предишна редакция, създадена със ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 74 
от 2002 г.) във време, когато Конституцията не предвиждаше мандатната 
длъжност на административен ръководител в съдебната власт, с изключе-
ние на мандатните длъжности на главния прокурор и на председателите на 
върховните съдилища. Тогава Конституционният съд, констатирайки, че по 
отношение на редовите магистрати самата Конституция не прави разгра-
ничаване между магистратската длъжност и административната ръководна 
длъжност, с Решение № 13 от 2002 г. е обявил разпоредбите на тогавашния 
чл. 125а за противоконституционни. 

С първата поправка на Конституцията (ДВ, бр. 85 от 2003 г.) в чл. 129, 
ал. 5 се предвиди длъжността „административен ръководител“ с мандат 5 
години и с право на повторно назначаване. С това по отношение на редови-
те магистрати се възприе на конституционно равнище въпросното разгра-
ничаване между магистратската длъжност – съдия, прокурор и следовател, 
от една страна, и административната длъжност – административен ръково-
дител, от друга страна. Тази концептуална еволюция в конституционната 
уредба на съдебната власт следваше да бъде отчетена при разглеждането 
на конкретното оспорване. Конституцията включи в своята рамкова уредба 
ръководителите на подсистемите в съдебната власт, което несъмнено е при-
знание на тяхната значимост; но не включи заместниците им! 

В съответствие с тази обновена конституционоустановена структура на 
органите на съдебната власт в новия чл. 125а ЗСВ са посочени администра-
тивните ръководители. В изброяването обаче не са включени заместниците, 
защото те само подпомагат административния ръководител (чл. 125а, ал. 2 
ЗСВ). За заместника законът не само че не предвижда собствен мандат, но 
въобще не предвижда такъв, защото заместникът е само помощник и дейст-
ва вместо административния ръководител, когато ефективно го замества. И 
тъй като става дума за администриране, макар и в рамките на съдебната 
власт, правило, а не изключение, е използваният и от Закона за съдебната 
власт „принцип на екипност“, съгласно който заместниците следват мандата 
на своите ръководители, поради което алинея 7 на чл. 125а ЗСВ не нарушава 
Конституцията и нейния чл. 129, ал. 5; искането в тази му част следваше да 
бъде отхвърлено. 
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Особено мнение на съдията Мария Павлова 
1. По чл. 36–36в от ЗСВ 
Искането на Пленума на ВКС в частта му за претендирана противокон-

ституционност на чл. 36–36в ЗСВ в редакцията им, установена с § 9 ЗИДЗСВ 
(ДВ, бр. 74 от 2002 г.), е процесуално недопустимо, поради което следваше 
да се остави без разглеждане. В тази част искането по настоящото дело се 
покрива с част от предмета по искането по к.д. № 17/2002 г., подадено също 
от Пленума на ВКС, в което се иска обявяване противоконституционността 
на цялата Глава трета на ЗСВ. 

Членове 36–36в представляват раздел VІ „Съдебни сгради“ от Глава тре-
та на ЗСВ. Спрямо тези и редица други разпоредби искането на ВКС е било 
отхвърлено с Решение № 13 от 2002 г., следователно Конституционният съд 
е потвърдил тяхната конституционосъобразност. 

Тъй като Конституционният съд разгледа по същество искането по чл. 
36–36в ЗСВ, в особеното мнение са развити и аргументите за неговото от-
хвърляне. 

В Конституцията въз основа на принципа на чл. 8 на органите на съдеб-
ната власт е възложено да защитават субективни права и законни интереси 
на правните субекти, правния и обществения ред, а организацията на сто-
панисването на държавното имущество е правомощие и задължение на МС 
– чл. 106 от Конституцията. В съответствие с тези основни идеи в чл. 36–36в 
са уредени задълженията и компетенциите на министъра на правосъдието 
да осигурява материалните условия за дейността на органите на съдебната 
власт. Имотите, използвани от тези органи, са публична държавна собстве-
ност. Режимът на обектите на държавна собственост се определя със закон 
– чл. 17, ал. 4 от Конституцията. Част от законовия режим на тези имоти са и 
разпоредбите на чл. 36–36в ЗСВ. Възлагането на функциите по придобиване 
и поддържане на имоти, ползвани от органите на съдебната власт, на ми-
нистъра на правосъдието ги освобождава от несвойствени за тях дейности, 
които те нямат възможност да осъществяват поради преките си задължения 
и липсата на подготвени за тази дейност лица в състава им. В решенията 
на КС, посочени в искането – Решение № 14 от 1995 г. и Решение № 11 от 
2002 г., се потвърждава компетентността на МС чрез определен министър да 
организира стопанисването на имотите, които се предоставят на органите на 
съдебната власт. С Решение № 14 от 1995 г. КС дава указание при упражня-
ване на правомощията си по чл. 106 от Конституцията Министерският съвет 
да не пречи на работата на конституционно установени органи и да не засяга 
техния престиж. Придобиване на собственост, на ограничени вещни права 
върху недвижими имоти и поддържане на съдебните сгради представляват 
организация на стопанисването им по смисъла на Решение № 11 от 2002 г., 
а, т. 2 на КС, което според КС може да се осъществява от орган на изпълни-
телната власт. 
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2. По чл. 196, ал. 2 ЗСВ 
Мотивите на КС, че чл. 196, ал. 2 ЗСВ в редакцията му, установена с 

§ 64 ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 29 от 2004 г.), противоречи на Конституцията, са 
неубедителни. 

В тази разпоредба не се уреждат въпросите, кой включва самостоя-
телно изготвения от ВСС проектобюджет на съдебната власт в проекта 
за държавен бюджет и кой внася последния в Народното събрание. Член 
196, ал. 2 ЗСВ урежда едно техническо действие: ВСС „представя в Ми-
нистерство на финансите“ изготвения от него проект. От тази разпоредба, 
тълкувана систематически във връзка с ал. 1, 3 и 4 на чл. 196 ЗСВ, може да 
се направи изводът, че към проектобюджета, изготвен от МС, се включва 
като самостоятелна част проектобюджетът, изготвен от ВСС. Съществено-
то е, че нито МС, нито министърът на финансите могат да правят корекции 
по същество в проектобюджета на съдебната власт. Поради изложеното 
чл. 196, ал. 2 ЗСВ не противоречи на чл. 87, ал. 2 и чл. 117, ал. 2 и 3 от 
Конституцията. 

3. По чл. 125а, ал. 7 ЗСВ
Разбирането на КС, че в понятието „административни ръководители“ 

по смисъла на чл. 129, ал. 5 от Конституцията се включват и заместниците 
на административните ръководители, не почива на сериозни и принципни 
основания. За административни ръководители по тази разпоредба следва 
да се считат само лицата, изброени в чл. 125а, ал. 1 ЗСВ. Само тези лица 
имат решаваща компетентност при управлението на дейността на органите 
на съдебната власт. Те извършват по правило и системно дейност по ад-
министриране. Техните заместници изпълняват главно подпомагащи, съве-
щателни функции и само при възлагане или при необходимост заместват 
ръководителите. 

VI.1.2. Организационно-кадрова самостоятелност182

Чл. 129. (1) Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, 
повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от 
Висшия съдебен съвет. 

(3) Съдиите, прокурорите и следователите стават несменяеми след 
навършване на тригодишен стаж на длъжността, която заемат. Те се 
освобождават от длъжност само при пенсиониране, подаване на оставка, 
при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от 
свобода за умишлено престъпление, както и при трайна фактическа невъз-
можност да изпълняват задълженията си за повече от една година.

182  Вж. още: Решение № 7 от 2006 г. и Решение № 8 от 2006 г.
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Чл. 133. Организацията и дейността на Висшия съдебен съвет, на съ-
дилищата, на прокурорите и следствените органи, статутът на съдиите, 
прокурорите и следователите, условията и редът за назначаване и осво-
бождаване от длъжност на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите 
и следователите, както и за осъществяване на тяхната отговорност се 
уреждат със закон. 

РЕШЕНИЕ № 1 от 14 януари 1999 г. по к.д. № 34/1998 г.183

делото е образувано по искания на: главния прокурор и на 49 народни 
представители.

Иска се: обявяване противоконституционността на следните разпоредби 
от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИДЗСВ) 
(ДВ, бр. 133 от 1998 г.), а именно: § 1, 3, 4, 5, 6, 7, с който се изменя чл. 30 в 
частта на ал. 2 и 4; § 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80 и 81. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
1. Обявява за противоконституционни следните разпоредби от Закона 

за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 133 от 
1998 г.): § 5, т. 3, § 8 в частта на чл. 34, ал. 2 ЗСВ относно думите „пред 
състав от трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Вър-
ховния административен съд, избрани от Висшия съдебен съвет“, § 30, т. 2 
в частта на чл. 114, ал. 3 ЗСВ относно израза: а думите „в закона не е пред-
видено друго“ се заменят с „това е предвидено в закон“, § 52, 53 в частта 
на чл. 169, ал. 3, изр. второ ЗСВ относно думите „определен от Висшия 
съдебен съвет“, § 62, т. 1 и § 71 в частта на чл. 196, ал. 1 ЗСВ относно ду-
мите „и Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция – за 
останалите съдилища и следствените служби“. 

2. Отхвърля исканията на главния прокурор и на 49 народни представите-
ли от XXXVIII Народно събрание относно следните разпоредби от Закона за 
изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, а именно: § 1, 3, 4, 5 в 
останалата част на чл. 27 ЗСВ, § 6, 7, с който се изменя чл. 30 в частта на ал. 2 
и 4 ЗСВ, § 8 в частта на чл. 34, ал. 1 ЗСВ, § 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 в останалата част на чл. 114 ЗСВ, § 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 в останалата част 
на чл. 169 ЗСВ, § 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, § 62, т. 2, § 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
70, 71 в останалата част на чл. 196, ал. 1 ЗСВ, § 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80 и 81. 

183  Обн., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1999 г.
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3. Отхвърля искането на главния прокурор за обявяване на противо-
конституционността на следните разпоредби от Закона за съдебната власт 
(ДВ, бр. 59 от 1994 г.), а именно: чл. 53, ал. 2, чл. 58, ал. 4, чл. 67, ал. 2, чл. 74, 
ал. 3, чл. 82, ал. 3, чл. 93, ал. 3, чл. 96, ал. 2 в частта относно думите „от 
прокуратурата при Върховния административен съд“ и чл. 97, ал. 1 в частта 
относно думите „прокуратурата при Върховния административен съд“. 

Мотиви:
а) Въпроси
С отношение към Глава шеста на Конституцията Конституционният съд 

обсъжда въпроси относно:
1. Претендираното увеличаване правомощията на министъра на право-

съдието и правната евроинтеграция (§ 5, § 7, с който се изменя чл. 30 ЗСВ в 
частта на ал. 2 и 4, § 54, 55 и 71 ЗИДЗСВ) (ІV);

2. Несменяемостта на главния инспектор (§ 10 ЗИДЗСВ) (V);
3. Дисциплинарната отговорност на съдии, прокурори и следователи 

(§ 52 и 53 ЗИДЗСВ) (VІ);
4. Дисциплинарния състав на Висшия съдебен съвет и смесения състав 

от съдии на Върховния касационен съд и Върховния административен съд 
(§ 8, 24, 57, 61 и 62 ЗИДЗСВ) (VІІ);

5. Възможността състави на Върховния касационен и Върховния адми-
нистративен съд да сезират Конституционния съд (§ 22 и 25 ЗИДЗСВ) (VІІІ);

6. Статута на магистратите (§ 39 и 42 ЗИДЗСВ) (ІХ);
7. Следствените служби (§ 1, 14, 34, 35 и 74 ЗИДЗСВ) (Х);
8. Закриването на Военната колегия при ВКС и на Военната прокурату-

ра (§ 21 и 29 ЗИДЗСВ) (ХІ);
9. Структурата на прокуратурата (§ 21, 23, 28 и 30 ЗИДЗСВ) (ХІІ);
10. Правомощията на прокуратурата (§ 31, 32 и 33 ЗИДЗСВ) (ХІІІ);
11. Съотношението на съдии, прокурори и следователи в състава на 

ВСС, мандата на членовете на ВСС, неговото прекратяване, както и пре-
структурирането на съдебната квота (§ 3, 4 и 81 ЗИДЗСВ) (ХІV);

12. Претендираните вътрешни противоречия в ЗСВ (чл. 53, ал. 2; чл. 58, 
ал. 4; чл. 67, ал. 2; чл. 74, ал. 3; чл. 82, ал. 3; чл. 93, ал. 3; чл. 96, ал. 2 в частта 
относно думите „от прокуратурата при Върховния административен съд“ и 
чл. 97, ал. 1 в частта относно думите „прокуратурата при Върховния адми-
нистративен съд“) (ХV).

б) Аргументи
IV. ...Правото на министъра на правосъдието и правната евроинтегра-

ция, произтичаща от § 7 ЗИДЗСВ, да прави предложения пред Висшия съде-
бен съвет за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобож-
даване от длъжност на магистрати, както и за определяне на техния брой, 
не нарушава принципите на разделението на властите и независимостта на 
съдебната власт. Това е така, защото Висшият съдебен съвет е единственият 



544   VІ. СЪДЕБНА ВЛАСТ

орган, който може да вземе решение по посочените по-горе въпроси, както 
изисква чл. 129, ал. 1 от Конституцията. При вземането на тези решения 
правосъдният министър не гласува. При това съществуването на инспекто-
рат към Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция би се 
обезсмислило, ако министърът не би могъл въз основа на неговите конста-
тации да прави посочените предложения. 

Относно заповедите на министъра по чл. 30, ал. 1, буква „б“, т. 6 и 7 ЗСВ 
следва да се отбележи, че те се издават в условията на обвързана компетент-
ност в изпълнение на взети кадрови решения от Висшия съдебен съвет. Без 
да изземват компетенциите на този орган, те само оформят служебното поло-
жение на съответните магистрати, породено от решенията на ВСС. (Подоб-
на възможност съществува от момента на приемането на ЗСВ през 1994 г.) 

В заключение, конституционно гарантираната независимост на съдеб-
ната власт, изразяваща се в подчинението  ѝ   единствено на закона при взема-
нето на решения, тяхната неотменимост от законодателната и изпълнител-
ната власт, както и кадровото  ̀и   формиране от Висшия съдебен съвет остават 
ненакърнени. 

Изложеното по-горе се отнася и за § 54 ЗИДЗСВ. Министърът на пра-
восъдието и правната евроинтеграция може да прави предложения за въз-
буждане на дисциплинарно производство срещу всички съдии, прокурори и 
следователи, но в крайна сметка последна дума има ВСС, който взема реше-
нието. При гласуването на това решение той като орган на изпълнителната 
власт не участва и не може да влияе. 

Що се отнася до възможността министърът на правосъдието и правна-
та евроинтеграция да обръща внимание на съдии, прокурори и следовате-
ли за допуснати от тях нарушения по образуването и движението на делата 
(§ 55 ЗИДЗСВ), също няма нарушение на Конституцията. „Обръщането на 
внимание“ не е дисциплинарно наказание на магистрати, налагано от ор-
ган на управление (чл. 169, ал. 1 ЗСВ). Тяхната дисциплинарна отговорност 
продължава в съответствие с Конституцията да се реализира единствено от 
Висшия съдебен съвет. Министърът на правосъдието и правната евроин-
теграция в настоящата хипотеза изпълнява сигнална функция, а не упраж-
нява дисциплинарна власт. При това тази функция се отнася до движение 
на делата, а не до решаването им по същество, при което магистратурата е 
подчинена само на закона. 

Конституционният съд приема, че разпоредбата на § 5, т. 3 ЗИДЗСВ, 
даваща право на председателите на ВКС и ВАС и правосъдния министър да 
правят предложения пред ВСС за снемане имунитета и за временно отстра-
няване от длъжност на магистрати, противоречи на чл. 127, т. 1 от Консти-
туцията. Това е така, защото според тази конституционна разпоредба само 
прокуратурата разполага с обвинителни функции за привличане към отго-
ворност на лицата, които са извършили престъпления. 
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Конституционният съд намира, че дадената с § 71 ЗИДЗСВ възможност 
на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция да осъществява 
изпълнението на част от бюджета на съдебната власт не съответства на 
чл. 117, ал. 3 от Конституцията. Според тази конституционна норма съ-
дебната власт има самостоятелен бюджет. Това означава, че органите на 
изпълнителната власт не могат да упражняват компетентности в процеса 
на съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на съдебната власт като 
съставна част от годишния общодържавен бюджет (Решение № 18 от 1993 г. 
по к.д. № 19/1993 г.). 

С оглед изложеното разпоредбите на § 5, т. 1, 2 и 4, § 7, с който се изменя 
чл. 30 ЗСВ в частта на ал. 2 и 4, § 54 и 55 ЗИДЗСВ не са противоконститу-
ционни. Противоречат на Конституцията § 5, т. 3 и § 71 ЗИДЗСВ в частта 
относно думите: „и Министерството на правосъдието и правната евроин-
теграция – за останалите съдилища и следствени служби“. 

V. ...С § 10 ЗИДЗСВ се изменя чл. 36 ЗСВ. Новата ал. 6 предвижда глав-
ният инспектор да запазва статута си на несменяемост. Според искателите 
това е недопустимо по Конституция, тъй като несменяеми съгласно чл. 129, 
ал. 3 са само съдиите, прокурорите и следователите, но не и органите на 
изпълнителната власт. 

Оспорената разпоредба следва да се разглежда в неразривна връзка с 
чл. 36, ал. 2 ЗСВ, според който главният инспектор се назначава с мандат – 
за срок от четири години. Така че неговата несменяемост е само в рамките 
на този четиригодишен мандат. Конституцията не ограничава възможност-
та на законодателя да предвижда мандат с произтичаща от него несменя-
емост и за извън посочени в нея длъжности, включително и назначаеми 
– Решение № 33 от 1998 г. по к.д. № 30/1998 г. 

С оглед изложеното § 10 ЗИДЗСВ не противоречи на Конституцията. 
VI. ...Установената от чл. 117, ал. 2 независимост на магистратите (съ-

дии, прокурори и следователи) включва и правомощие за самостоятелно 
тълкуване и прилагане на закона, освен при обвързващо ги тълкуване, да-
дено от надлежните висшестоящи съдебни органи. Предвидената от чл. 107 
и чл. 108 ЗСВ клетва е така общо формулирана, че до дисциплинарна отго-
ворност на магистратите би могло да се стигне при всяка отмяна по повод 
на обжалване на решението, заради неправилно прилагане на материалния 
закон или за допуснато при разглеждане на делото процесуално нарушение. 
Като се има предвид възможността за разни тълкувания на същия текст, 
дисциплинарната отговорност при всяко различие в тълкуването на същата 
разпоредба от различните инстанции ще накърни необходимата свобода и 
спокойствие на съдията при тълкуване и прилагане на закона по съвест и 
дълбоко убеждение. 

От друга страна, по смисъла на чл. 5, ал. 3 от Конституцията дисципли-
нарните провинения, подобно на престъпленията и на административните 



546   VІ. СЪДЕБНА ВЛАСТ

нарушения, трябва да имат ясно и точно определени фактически състави, 
на което изискване нарушаването на клетвата, положена съобразно чл. 107 и 
чл. 108 ЗСВ, не отговаря. Ето защо § 52 ЗИДЗСВ противоречи на чл. 5, ал. 3 
и чл. 117, ал. 2 от Конституцията. 

С § 53 ЗИДЗСВ се изменя чл. 169 ЗСВ. Между съществуващите дис-
циплинарни наказания е включено и преместване в друг съдебен район за 
срок до три години (т. 5 на ал. 1). Според искателите това наказание е проти-
воконституционно и граничи със задължително заселване по Наказателния 
кодекс. 

Следва да се отбележи, че самата Конституция в чл. 129, ал. 1 допуска 
съдиите, прокурорите и следователите да се преместват от длъжност от Вис-
шия съдебен съвет. Ето защо искането в тази част е неоснователно. 

Следва да се има предвид, че Конституцията с чл. 132, ал. 2 предвижда 
в определените от закона случаи снемане имунитета на съдия, прокурор или 
следовател да се приеме с решение именно на Висшия съдебен съвет, а не 
на друг орган. Затова не би могло да се счете, че в тази част разпоредбата е 
противоконституционна. 

Противоконституционно е обаче Висшият съдебен съвет да определя 
прокурора, на който дисциплинарното дело следва да се предаде. При осъ-
ществяване на своята дейност прокурорите са подчинени само на закона – 
чл. 117, ал. 2 от Конституцията. Никой друг орган, включително и Висшият 
съдебен съвет, не може да се намесва в конституционните им правомощия за 
привличане към отговорност на лицата, които са извършили престъпления 
– чл. 127, т. 1 от основния закон. Това се отнася и до разпределяне на делата 
между прокурорите. Така както гражданите имат право за законно опреде-
лен съдия, така те имат право и на законно определен прокурор. Става дума 
за важна гаранция за безпристрастно, не нагласено, правосъдие. 

Следователно § 53 ЗИДЗСВ е противоконституционен само в частта на 
чл. 169, ал. 3, изр. второ относно думите „определен от Висшия съдебен 
съвет“. 

VII. ...Конституционният съд не намира разглеждането на дисциплинар-
ните дела от дисциплинарен състав към Висшия съдебен съвет за проти-
воконституционно. Според чл. 133 от Конституцията условията и редът по 
осъществяването на дисциплинарната отговорност на магистратите следва 
да се уредят със закон, разбира се, в рамките на конституционните разпоред-
би. ЗСВ и ЗИДЗСВ, уреждайки тези условия и ред, в случая не нарушават 
Конституцията. Това е така, защото дисциплинарният състав се състои от 
членове на Висшия съдебен съвет, а не от представители на изпълнителна-
та или законодателната власт, така че не се нарушават конституционните 
принципи на разделението на властите и независимостта на съдебните ор-
гани. При това решенията на дисциплинарния състав подлежат на съдебен 
контрол. 
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Не може да се приеме, че дисциплинарният състав действа като особена 
юрисдикция, защото налагането на дисциплинарни наказания не е правораз-
давателна дейност. 

Не е противоконституционен и § 24 ЗИДЗСВ, защото в рамките на Кон-
ституцията законодателят е преценил да не възлага на Пленума на Върхов-
ния касационен съд да организира осъществяването на дисциплинарната 
отговорност на магистратите. 

Създаването на смесен съд от трима съдии от Върховния касационен 
и двама от Върховния административен съд противоречи обаче на чл. 119, 
ал. 1 и 3 и чл. 125 от Конституцията. Според § 8 и § 62, т. 1 ЗИДЗСВ този 
съд ще разглежда жалби срещу решенията на дисциплинарния състав на 
Висшия съдебен съвет и на самия Висш съдебен съвет по дисциплинарните 
дела, което е недопустимо от гледна точка на основния закон. 

Конституционният съд е дал задължително тълкуване по чл. 149, ал. 1, 
т. 1 от Конституцията във връзка с правото на защита на българските ма-
гистрати (тълкувателно Решение № 3 от 1994 г. по к.д. № 1/1994 г.). В него 
изрично е посочено, че актовете на Висшия съдебен съвет като администра-
тивен орган на съдебната система, които засягат правата на съдиите, проку-
рорите и следователите, са административни и подлежат на контрол по реда 
на Закона за административното производство пред Върховния съд, а след 
създаването на Върховен административен съд – пред този орган. 

Системата от правораздавателни органи е очертана в чл. 119, ал. 1 от 
Конституцията, а определените в нея самостоятелни Върховен касационен 
и Върховен административен съд имат отредени в основния закон самос-
тоятелни правомощия – чл. 124 и чл. 125. Щом един акт, с който се засягат 
права и законни интереси на лицата, има белезите на административен, ком-
петентен да се произнесе по жалба срещу него е именно Върховният адми-
нистративен съд. Доколкото този акт не е административен, компетентен да 
провери неговата законосъобразност ще бъде Върховният касационен съд. 

Конституцията не допуска създаването на смесен състав от двете висши 
съдебни институции, включително и по извънредни обстоятелства – чл. 119, 
ал. 3 от основния закон. Неприемливо от гледна точка на чл. 117, ал. 2 от 
Конституцията е и смесеният състав на съдии от Върховния касационен и 
Върховния административен съд да се формира от Висшия съдебен съвет, 
т.е. от органа, който е контролиран, дори това да става чрез жребий. 

Ето защо § 8 ЗИДЗСВ в частта на чл. 34, ал. 2 относно думите „пред 
състав от трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Вър-
ховния административен съд, избрани от Висшия съдебен съвет“, както и 
§ 62, т. 1 ЗИДЗСВ противоречат на основния закон. Останалите атакувани 
разпоредби не са противоконституционни. 

VIII. ...Въпросните разпоредби са атакувани от главния прокурор. С тях 
се внасят изменения в чл. 84 и чл. 95, т. 3 ЗСВ. 
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Тези изменения не са противоконституционни, а са съобразени със сми-
съла на чл. 150, ал. 2 от Конституцията, така както той е установен от Кон-
ституционния съд в Определение № 1 от 1997 г. по к.д. № 5/1997 г. (ДВ, 
бр. 54 от 1997 г.). В него се приема, че правомощието да се сезира Консти-
туционният съд по реда на чл. 150, ал. 2 от Конституцията принадлежи на 
отделни състави на Върховния касационен или Върховния административен 
съд, разглеждащи конкретния съдебен спор, а не на общите събрания на ко-
легиите на тези съдилища. 

Само пред състав на ВКС или на ВАС може да възникне хипотезата, 
уредена в чл. 150, ал. 2 от Конституцията, а именно изходът на делото, раз-
гледан от състава, да зависи от закон, който според този решаващ състав 
противоречи на Конституцията. Наред с това само съставът, разглеждащ 
делото, може да го спре. Ето защо атакуваните разпоредби не само не са 
противоконституционни, но с тях се поправя противоконституционността 
на уредбата, дадена с чл. 84, т. 2 ЗСВ в редакция от 1994 г. 

IX. ...Статутът на съдиите, прокурорите и следователите следва да се 
уреди със закон – чл. 133 от Конституцията. Изискването за юридически 
стаж за заемане на съдийски, прокурорски и следователски длъжности е 
свързано с придобиването на по-висока професионална подготовка, необ-
ходима за тези длъжности. Това е въпрос на законодателна преценка. При-
знаването на специализиран стаж и на правителствени агенти, съагенти, 
съдебни кандидати и правните съветници в държавните и общинските уч-
реждения е право на законодателя. Възможно е да има по-добър подход и 
по-точен критерий, но това е въпрос на целесъобразност, а не на конститу-
ционосъобразност – Решение № 9 от 1994 г. по к.д. № 11/1994 г. 

В случая няма нарушаване на чл. 4, ал. 1 от Конституцията, защото става 
дума за длъжности, заемани само от лица, които притежават диплом за за-
вършено висше юридическо образование. (Изискването за съдия, прокурор 
и следовател да може да бъде назначено само лице, което има завършено 
висше юридическо образование, остава непроменено – чл. 126, т. 1 ЗСВ.) 

Конституционният съд намира, че няма никаква пречка от гледна точка 
на основния закон да се зачита за стаж времето, в което магистратите са 
били на длъжност, на която са възстановени съгласно чл. 132, ал. 2 ЗСВ. 

С оглед на изложеното § 39 и 42 ЗИДЗСВ не са противоконституционни. 
X. ...Трябва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 128 от 

Конституцията следствените органи са в системата на съдебната власт и 
осъществяват предварителното производство по наказателните дела. Спо-
ред чл. 133 от Конституцията организацията на следствените органи се 
урежда от законодателя. 

Ето защо в правомощията на Народното събрание е да прецени и да 
закрие районните следствени служби и Националната следствена служба, 
както и да създаде Специализирана следствена служба, която заедно с ок-
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ръжните следствени служби се ръководи от директор. При осъществяване 
на това правомощие на парламента не е нарушен основният закон, защото 
следствените служби остават част от системата на съдебната власт с предви-
дените в Конституцията правомощия. 

Преминаването на следствените арести към Министерството на право-
съдието и правната евроинтеграция не води до нарушаване на разделението 
на властите, тъй като липсва намеса на изпълнителната власт в същинската 
правораздавателна дейност на съдебната власт. 

Предвид изложеното § 1, 14, 34, 35 и 74 ЗИДЗСВ не противоречат на 
Конституцията. 

XI. ...Конституционният съд вече се е произнесъл, че по смисъла на чл. 
119, ал. 1 от Конституцията като трета, касационна инстанция за делата във 
военните съдилища действа ВКС, без да е предвидено обособяването на 
специална колегия, която да разглежда тези дела – тълкувателно Решение 
№ 10 от 1998 г. по к.д. № 8/1998 г. Възможността за създаване на такава 
колегия според същото решение не е преградена съгласно чл. 133 от Кон-
ституцията и е допустимо да стане със закон. Също така със закон, без 
да е предвидено в Конституцията, бе създадена Военната прокуратура към 
Главна прокуратура (с отменените ал. 1 и 3 на чл. 113 ЗСВ). По силата на 
чл. 126, ал. 1 от Конституцията обаче съществуването  ѝ   е възможно само 
ако има Военна колегия към ВКС. Ето защо от компетентността на законо-
дателя е да прецени нуждата от съществуването на тези структурни звена 
в съдебната система. 

С оглед на изложеното закриването на Военната колегия при ВКС, както 
и на Военната прокуратура, извършено с § 21 и 29 ЗИДЗСВ, не противоречи 
на Конституцията. 

XII. ...Съгласно чл. 133 от Конституцията организацията на прокурату-
рата следва да се уреди със закон при спазване на конституционните прин-
ципи и разпоредби. Според чл. 126, ал. 1 от основния закон структурата на 
прокуратурата следва да е в съответствие с тази на съдилищата. Следовател-
но създаването на Върховна касационна и Върховна административна про-
куратура е в пълно съответствие с това конституционно изискване. При това 
е спазено и условието на чл. 126, ал. 2 от Конституцията, а именно главният 
прокурор да осъществява надзор за законност и методическо ръководство 
върху дейността на всички прокурори. 

Не противоречи на Конституцията и § 30, т. 4 ЗИДЗСВ. С тази разпоред-
ба се създава нова ал. 5 в чл. 114 ЗСВ, според който прокуратурата е юриди-
ческо лице със седалище в София. Това е така, защото самата прокуратура 
остава единна и централизирана – чл. 112, ал. 1 ЗСВ. Главният прокурор 
съобразно Конституцията продължава да ръководи прокуратурата, подпома-
ган от заместник главните прокурори на Върховната касационна прокурату-
ра и Върховната административна прокуратура – чл. 111, ал. 2 ЗСВ. 
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Конституционният съд счита, че § 30, т. 2 относно чл. 114, ал. 3 ЗСВ е 
противоконституционен в частта, лишаваща главния прокурор да възлага 
свободно правомощия на своите заместници. Това право той притежава по 
силата на изрична конституционна разпоредба – чл. 126, ал. 2 от основния 
закон, според която главният прокурор осъществява надзор за законност и 
методическо ръководство върху всички прокурори. 

С оглед на изложеното § 21 в частта на чл. 82, ал. 3 ЗСВ, § 23 и 28 не 
са противоконституционни, а § 30, т. 2 ЗИДЗСВ е противоконституционен 
само в частта на чл. 114, ал. 3 ЗСВ относно думите: а думите „в закон не е 
предвидено друго“ се заменят с „това е предвидено в закон“. 

XIII. ...Според чл. 133 от Конституцията дейността на съдилищата и 
прокурорските органи се урежда със закон. Законодателят има право да оп-
редели, че прекратяването на наказателното производство следва да става от 
съдилищата, а не от прокуратурата. 

Съгласно чл. 119, ал. 1 от основния закон именно съдилищата осъщест-
вяват правораздаването, а прокуратурата е само една страна по спора. Спо-
ред Конституцията прокуратурата има изключителна компетентност само да 
привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпление, и да 
поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер – чл. 127, т. 1, 
но не и да прекратява наказателното производство. 

Конституционният съд приема, че волята на законодателя в случая не би 
могла да бъде друга освен тази, че съдебният състав, който ще се произнася 
относно прекратяване на наказателното преследване по чл. 116, ал. 4 ЗСВ, не 
може да разглежда по-късно наказателното дело по същество. По този начин 
ще се осигури конституционното право на гражданите на безпристрастно 
правосъдие. 

В рамките на основния закон са и детайлизираните правомощия на про-
куратурата, визирани в § 32 и 33 ЗИДЗСВ. 

Ето защо § 31, 32 и 33 ЗИДЗСВ са приети в рамките на законодателната 
целесъобразност и не противоречат на Конституцията. 

XIV. ...Съгласно § 4 от преходните и заключителните разпоредби на 
Конституцията определената в нея организация на съдебната власт влиза в 
действие след приемането на новите устройствени и процесуални закони. 
Същите трябваше да бъдат приети в едногодишен срок от влизане в сила на 
Конституцията, но този срок не беше спазен. 

Едва след измененията в ГПК (ДВ, бр. 124 от 1997 г.) и измененията 
в НПК (ДВ, бр. 21 от 1998 г.) бяха конституирани и започнаха да действат 
апелативните съдилища, които са конституционно предвидени органи на съ-
дебната власт, осъществяващи част от правораздаването – чл. 119, ал. 1 от 
Конституцията. На тази основа бяха формирани и започнаха да действат и 
апелативните прокуратури. 

Също така едва сега, със ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 133 от 1998 г.), структурата 
на прокуратурата бе приведена в съответствие с тази на съдилищата, както 
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изисква чл. 126, ал. 1 от основния закон. Конституирани са и реално дейст-
ват Върховна касационна и Върховна административна прокуратура. 

Досега в изборите на единадесетте представители на съдебната власт 
във Висшия съдебен съвет не са участвали, а и не са могли да бъдат избира-
ни апелативните съдии и прокурорите от Върховната касационна, Върхов-
ната административна и апелативните прокуратури. Реалното съществуване 
и функциониране на тези конституционно предвидени органи на съдебната 
власт дава възможност и за работещите в тях съдии и прокурори да участват 
в избора на съдебната квота, както и да бъдат избрани от тази квота за чле-
нове на Висшия съдебен съвет. 

Окончателното влизане в реално действие на конституционно опреде-
лената организация на съдебната власт е конституционно основание за из-
биране на нова квота на съдебната власт във Висшия съдебен съвет, както и 
на изцяло нов ВСС, защото мандатът на съдебната и парламентарната квота 
във ВСС не може да започва и изтича в различни моменти. Това е така, за-
щото ВСС е по предназначение един постоянно функциониращ орган. Ако 
отделните квоти не са с еднаква продължителност на мандата, същият не би 
могъл да функционира, докато не бъдат избрани новите членове, образува-
щи квотата, чийито мандат е вече изтекъл. 

В избора на нов ВСС за първи път след приемане на Конституцията ще 
могат да участват и ще могат да бъдат избирани съдии и прокурори от всич-
ки конституционно определени органи на съдебната власт, чието съществу-
ване е задължително. 

Когато чл. 130, ал. 2 от Конституцията разпорежда, че единадесет от 
членовете на ВСС се избират от органите на съдебната власт, се имат пред-
вид всички конституционно предвидени органи на тази власт, а не само част 
от тях. 

Самият § 81 ЗИДЗСВ не прекратява автоматично мандата на заварения 
Висш съдебен съвет. Неговата дейност се прекратява едва след образуването 
в двумесечен срок от влизане в сила на ЗИДЗСВ на нов Висш съдебен съвет 
в съответствие с окончателното влизане в действие на определената в Кон-
ституцията организация на съдебната власт. 

Конституционният съд няма противоречива практика и „две обратни ре-
шения“ по въпроса за прекратяване със закон на мандата и за избора на нов 
ВСС. Случаят по к.д. № 30/1991 г., по което е постановено Решение № 3 от 
1992 г., и случаят по к.д. № 9/1994 г., по което е постановено Решение № 8 
от 1994 г., са съвсем различни. Това е посочено изрично и в самото Решение 
№ 8 от 1994 г. 

С Решение № 8 от 1994 г. по к.д. № 9/1994 г. се приема, че поставяне 
на ново изискване за пет години специален юридически стаж и за заваре-
ните членове на ВСС в ЗСВ не би могло да бъде основание за предсрочно 
прекратяване на мандата на неговите членове и че със закон не може да се 
прекратява конституционно определеният мандат на този орган. 
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Случаят по к.д. № 30/1991 г., по който е постановено Решение № 3 от 
1992 г., е съвършено друг. С това решение се премахва противоконституци-
онната забрана за участие на действащи адвокати във ВСС. Привеждането 
на закона в съответствие с Конституцията създава конституционно осно-
вание за избор на изцяло нов ВСС, за да могат да бъдат избрани в него и 
юристи, противоконституционно лишени от тази възможност. 

Хипотезата по настоящото дело е подобна на тази по к.д. № 30/1991 г., 
още повече, че сега се дава възможност на представители на конституцион-
но определени органи на съдебната власт да участват в избора и да бъдат 
избрани във ВСС, от която възможност са били лишени. Случаят по к.д. 
№ 9/1994 г. е неотносим към настоящото дело по изложените по-горе съ-
ображения: при него решаващо е, че с обратна сила спрямо вече избрани 
членове на ВСС се въвеждат изисквания, които не са съществували по време 
на техния избор. 

Що се касае до преструктуриране на съдебната квота във ВСС, няма преч-
ка от конституционна гледна точка представителите на съдиите да са шестима 
вместо петима, а на следователите – двама вместо трима, още повече че тази 
промяна (§ 3 ЗИДЗСВ) не е основание за избор на нов Висш съдебен съвет. 

По изложените съображения § 3, 4 и 81 ЗИДЗСВ не са противоконсти-
туционни. 

XV. ...Разпоредбите са атакувани от главния прокурор. Според него те 
противоречат на чл. 4, ал. 1 от Конституцията, защото приемат, че при съ-
ответните съдилища са прикрепени и прокуратури, което не съответства на 
други норми от закона, а именно на чл. 111, ал. 1 и чл. 112, изр. първо ЗСВ, 
според които прокуратурата е единна и централизирана. 

Конституционният съд приема, че въпросните разпоредби отчитат както 
ал. 1, така и ал. 2 на чл. 126 от Конституцията – структурата на прокуратура-
та да бъде в съответствие с тази на съдилищата и главният прокурор да осъ-
ществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността 
на всички прокурори. Поради това липсва и вътрешно противоречие между 
атакуваните норми и не може да се говори за нарушаване на чл. 4, ал. 1 от 
основния закон. 

Ето защо цитираните по-горе разпоредби от ЗСВ не са противоконсти-
туционни. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 6 с 
особени мнения.

Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев
С отношение към Глава четвърта на Конституцията са съображенията 

относно § 81 ЗИДЗСВ, както и относно § 7 на същия закон.
Влизането в действие на определената с Конституцията организация на 

съдебната власт по смисъла на § 4 от преходните и заключителните разпо-
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редби на Конституцията не завършва, а започва с избирането на ВСС. Това е 
причината, поради която Закон за Висшия съдебен съвет (ЗВСС) е приет още 
от Великото Народно събрание (ДВ, бр. 74 от 1991 г.) и първият ВСС е съз-
даден през 1991 г. – обстоятелство, което не просто се е състояло непосред-
ствено след приемането на Конституцията, а което е трябвало да се състои, 
защото независимо от преходната разпоредба на § 4 Конституцията не съдър-
жа друга, също преходна, разпоредба, която да допуска назначаването, пови-
шаването, понижаването, преместването и освобождаването от длъжност на 
съдиите, прокурорите и следователите от друг орган освен от предвидения в 
самата Конституция – чл. 129, ал. 1, т.е. от ВСС. Единственото изключение, 
допуснато поради обективната необходимост от „известен период от време, 
за да се приведе заварената съдебна система в съответствие с конституцион-
ните изисквания“ (срв. Решение № 7 от 11 август 1994 г. по к.д. № 10/1994 г., 
ДВ, бр. 79 от 1994 г.), се съдържа в друга преходна разпоредба на Конститу-
цията – тази на § 2 , според която до избирането на Върховен касационен съд 
(ВКС) и Върховен административен съд (ВАС) техните правомощия по чл. 
130, ал. 3 от Конституцията (във връзка с избирането на членове на ВСС) се 
упражняват от Върховния съд. Самото съществуване на § 2 предпоставя из-
бирането на ВСС непосредствено след влизането в сила на Конституцията, а 
самото създаване на ВКС, ВАС и на апелативни съдилища, което се използва 
като аргумент за избиране на (нов) ВСС, е резултат от дейността на същест-
вуващ в съответствие с Конституцията ВСС. (В това отношение и изобщо 
във връзка с процеса на привеждане на съдебната система в съответствие с 
изискванията на Конституцията и фазите на този процес освен посоченото 
решение срв. и Решение № 19 от 29 октомври 1996 г. по к.д. № 17/1996 г., 
ДВ, бр. 96 от 1996 г.)

Следователно в преходната разпоредба на § 4 от Конституцията не се 
съдържат основания за прекратяване мандата на един създаден от Конститу-
цията и избран в съгласие с нея орган. 

От гледна точка на структурата и състава на ВСС единственият нов мо-
мент се състои в изменението на чл. 17, ал. 2 ЗСВ (§ 3 ЗИДЗСВ), което за-
сяга разпределението в рамките на т.нар. квота на съдебната власт. Новото 
положение е с устройствен характер, действа във времето само напред и 
самò по себе си не може да обуслови прекратяване мандата на членовете на 
заварения от ЗИДЗВС действащ ВСС. Същото се отнася и за измененията 
в чл. 18, ал. 1, изр. четвърто ЗСВ (§ 4 ЗИДЗСВ), които засягат събранията в 
отделните структури, избиращи делегати за общите делегатски събрания на 
трите органа на съдебната власт. 

Що се отнася до § 7 ЗИДЗСВ в частта на чл. 30, ал. 2 ЗСВ (по отношение 
на думите „за всички длъжности“), § 54 в частта на чл. 171, ал. 1 (относно 
думите „срещу всички“) и § 31, т. 3 в частта на чл. 31, ал. 4, съображенията, 
поради които съм останал на особено мнение, са следните: 
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а) Правомощието на министъра на правосъдието да прави предложе-
нията по чл. 27, ал. 1, т. 1, 3 и 4 по отношение на съдиите от ВКС и ВАС и 
прокурорите от ВКП и ВАП е в още по-голяма степен и в по-пряк смисъл 
намеса на изпълнителната власт, която накърнява независимостта на тези 
категории магистрати. При положение че инспекторатът към Министер-
ството на правосъдието даже не проверява дейността на посочените съ-
дилища и прокуратури, на още по-малко основание министърът на право-
съдието може да запази въпросното правомощие, след като упражняване-
то му остава в зависимост от съображения, които са извън преценката на 
дейността на съответните съдии и прокурори. Подобно правомощие не е 
в съгласие с принципа на разделение на властите, респ. не съответства на 
установения у нас конституционен модел за съотношение (и взаимодейст-
вие) между изпълнителната власт, от една страна, и съдебната – от друга. 
(В това отношение вж. и т. 2 от особеното мнение, с което съм подписал т. 2 
от Решение № 17 от 3 октомври 1995 г. по к.д. № 13/1995 г.) 

б) По същите съображения е противоконституционна в съответната част 
(относно думите „срещу всички“) и разпоредбата на § 54 в частта на чл. 171, 
ал. 2 ЗСВ. 

в) Създадената нова ал. 4 на чл. 116 ЗСВ премахва възможността на-
казателното производство да се прекратява от прокуратурата. Очевидно е, 
че процесуалните действия, включени в предварителното производство, об-
хващат и прекратяването на самото наказателно производство, когато осно-
ванията за това са възникнали в течение на предварителното разследване. 
Правомощието на прокуратурата да привлича към наказателна отговорност 
логически обхваща и правомощието да не привлече, респ. да прекрати едно 
вече образувано наказателно производство. Доколкото съответният акт би 
могъл да подлежи на съдебен контрол, това е възможност, която не бива да 
се изключва. 

Особено мнение на съдията Асен Манов
Разпоредбата противоречи на чл. 129, ал. 1 от Конституцията, съгласно 

който всички съдии, прокурори и следователи се назначават, повишават, по-
нижават, преместват и освобождават от длъжност от Висшия съдебен съвет, 
без да е предвидено издаването на каквито и да е други актове за назначава-
не, повишаване и пр. от други органи. А това, което следва от разпоредбата 
на чл. 30, ал. 4 ЗСВ, е, че за назначаването, повишаването и пр. на съдиите, 
прокурорите и следователите е необходимо издаването на два акта: реше-
ние на Висшия съдебен съвет и заповед на министъра на правосъдието и 
правната евроинтеграция или на другите лица, посочени в същия текст. Но 
по този начин решението на Висшия съдебен съвет придобива само значе-
нието на едно предложение; решаващият акт е заповедта на министъра или 
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на другите лица по чл. 30, ал. 4 ЗСВ. Открива се възможността те да не се 
съобразят с решението на Висшия съдебен съвет и да не издадат съответната 
заповед, като по този начин да наложат своеобразно вето върху решението 
на съвета. А смисълът на чл. 129, ал. 1 от Конституцията е, че единствено 
Висшият съдебен съвет е органът, който назначава, повишава и пр. съдиите, 
прокурорите и следователите, и не е необходимо никакво препотвърждаване 
на решенията му от друг орган. 

По тези съображения § 7 ЗИДЗСВ в частта му относно чл. 30, ал. 4 ЗСВ 
следваше да бъде обявен за противоконституционен. 

Особено мнение на съдията Маргарита Златарева
С § 8 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната 

власт (ЗИДЗСВ) в частта на чл. 34, ал. 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) 
и с § 62 ЗИДЗСВ съдебният надзор над решенията на дисциплинарния със-
тав на Висшия съдебен съвет (ВСС), както и решенията на ВСС по дисци-
плинарни дела се разглеждат в петчленен състав от съдии, от които трима 
от Върховния касационен съд и двама от Върховния административен съд. 

Изразяващият особеното мнение счита, че разпоредбите, свързани с 
така описания смесен съдебен състав, не противоречат на конституционни 
текстове, както това е прието в решението на Конституционния съд по к.д. 
№ 34/1998 г. 

Конституцията налага забрана единствено за създаване на извънредни 
съдилища – чл. 119, ал. 3. Създаденият смесен състав, състоящ се от трима 
съдии на ВКС и двама от ВАС, не съдържа нито един от белезите на извън-
реден съд, поради което не може да се твърди, че е противоконституционен. 
Предвиденият в атакуваните разпоредби смесен съдийски състав се състои 
от съдии, работещи в съдебната система на държавата, а не от лица, изрично 
избрани за разрешаване на конкретен случай или на група дела. Съдебният 
състав ще правораздава по законите, приети за всички съдилища в Бълга-
рия, а не по специални правила, гласувани само за него. В този смисъл по-
сочващо характеристиките на извънредния съд е Решение № 4 от 1998 г. по 
к.д. № 16/1997 г. на Конституционния съд. 

Друга конституционна забрана за създаване на смесени съдийски съста-
ви няма. Нещо повече, Конституцията в чл. 119, ал. 2 допуска по силата на 
закон съществуването на специализирани съдилища. Макар и не обособен 
като отделен съд, създаденият смесен състав има за цел да проверява актове 
на ВСС само досежно дисциплинарната отговорност на магистратите, по-
ради което той съдържа белезите на специализиран състав. Необходимост-
та проверката да се извършва от съдии и от двете върховни съдилища на 
държавата е продиктувана от факта, че предмет на проверката е статутът на 
всички магистрати, върху дейността на 2/3 от които упражнява надзор Вър-
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ховният касационен съд. Само 1/3 от правораздавателната дейност е свър-
зана с административно правораздаване, респ. се проверява от Върховния 
административен съд. Създаденият с изменението на ЗСВ смесен състав е 
справедлив законодателен израз на този факт. 

Обсъжданите разпоредби не противоречат на чл. 119, ал. 1 от Консти-
туцията (каквото основание за противоконституционност е посоченото в 
решението по к.д. № 34/1998 г.) още и защото в смесения състав участват 
съдии от еднаквите по ранг върховни съдилища. 

Особено мнение на съдията Стефанка Стоянова
Особеното мнение се отнася до частта от решението, с която са отхвър-

лени исканията за установяване противоконституционност на създадената с 
§ 31 ЗИДЗСВ ал. 4 на чл. 116. Същата считам за противоречаща на чл. 127, 
т. 1 и чл. 128 от Конституцията поради следното: 

Посочената ал. 4 от чл. 116 ЗСВ изключва процесуалната възможност за 
прекратяване на наказателното производство от прокурора. Според нея, ако 
прокурорът намери, че наказателното преследване следва да се прекрати, 
той е длъжен да сезира незабавно съда, който се произнася по реда, уста-
новен в Наказателнопроцесуалния кодекс. Текстът е вече в сила, а все още 
липсва установен процесуален ред и за сезирането на съда, и за произнася-
нето от него при такова сезиране. Но съществено е друго. 

Конституцията съдържа разпоредби, съгласно които предварителното 
производство по наказателни дела се осъществява от следствените органи 
(чл.128), като прокуратурата привлича към отговорност извършилите прес-
тъпления лица (чл. 127, т. 1), а от съдилищата се осъществява правораздава-
нето (чл. 119, ал. 1). Съпоставянето и анализът на тези разпоредби обосно-
вават извод за конституционоустановеност на: 

1. Двата стадия на наказателния процес – предварително производство 
и съдебно производство; 

2. Органите, на които се възлага изпълнението на съответните процесу-
ални действия във всеки от стадиите. Те са: а) прокуратурата и следствието 
за предварително производство, където се решава въпросът, дали следва да 
се повдига обвинение пред съда, и б) съдилищата за другия стадий, а имен-
но за съдебното производство, където всъщност се извършва правораздава-
нето, като се решават всички въпроси във връзка с наказателната отговор-
ност – извършено ли е деянието, виновно ли е осъщественото, съставлява 
ли престъпление, подлежи ли деецът на наказание, какво наказание трябва 
да се определи. 

Осъществяването на предварително производство обхваща всички про-
цесуални действия от образуването до окончателното му завършване. То 
включва и прекратяването на наказателното производство, когато основа-
нията за това са възникнали и са били разкрити в хода на предварителното 
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разследване. Ето защо конституционосъобразно е прекратяването в тези 
случаи да бъде извършено не от съда, както предвижда новосъздадената ал. 4 
от чл.  116, а от органите, на които основният закон е възложил провежда-
нето на предварителното производство.

Особено мнение на съдиите димитър гочев, Иван григоров и Мар-
гарита Златарева

С § 5, т. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната 
власт (ЗИДЗСВ) в частта на чл. 27, ал. 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), 
§ 7 ЗИДЗСВ в частта на чл. 30, ал. 2 ЗСВ и § 54 ЗИДЗСВ в частта на чл. 171, 
ал. 2 ЗСВ се дава възможност на министъра на правосъдието и правната 
евроинтеграция да прави предложения до Висшия съдебен съвет, свърза-
ни с назначаване, повишаване, понижаване, преместване, освобождаване и 
възбуждане на дисциплинарно производство, и да изразява мнение по на-
правени за това предложения от други лица за всички длъжности на съдии, 
прокурори и следователи от правораздавателната система, включително за 
магистратите от Върховен касационен съд (ВКС), Върховен администрати-
вен съд (ВАС), Върховна касационна прокуратура (ВКП) и Върховна адми-
нистративна прокуратура (ВКП). Той има право дори да предлага на Вис-
шия съдебен съвет назначаване и освобождаване на председателя на ВКС, 
ВАС и главния прокурор. 

Изразяващите особено мнение считат, че разпоредбите, с които са създа-
дени описаните правомощия на министъра в частта им спрямо магистрати-
те от Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Върховна 
касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура, респ. 
техните ръководители, са противоконституционни. 

Конституционно създадените в чл. 124, чл. 125, ал.1 и чл. 126, ал. 2 от 
Конституцията правомощия на ВКС, ВАС и главния прокурор за върховен 
надзор над всички съдилища, респ. прокуратури, изключва възможността 
министърът на правосъдието и правната евроинтеграция да прави каквито 
и да било предложения пред Висшия съдебен съвет, свързани със статута на 
магистратите в тези надзорни съдебни органи. Обратното вече е намеса на 
изпълнителната власт в дейността на съдебната власт и накърняване неза-
висимостта на последната. 

Поради изложените съображения изразяващите особено мнение при-
емат, че разпоредбите на § 5 ЗИДЗСВ в частта на чл. 27, ал. 2 ЗСВ, свързана 
с правомощията спрямо ВКС, ВАС, ВКП и ВАП, § 7 ЗИДЗСВ в частта на 
чл. 30, ал. 2 ЗСВ за думите „за всички длъжности“ и разпоредбата на § 54 
ЗИДЗСВ в частта на чл. 171, ал. 2 ЗСВ за думите „срещу всички“ противо-
речат на чл. 124, чл. 125, ал. 1 и чл. 126, ал. 1 от Конституцията и са проти-
воконституционни. 
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РЕШЕНИЕ № 13 от 16 декември 2002 г. по к.д. № 17/2002 г.184 
делото е образувано по искане на: Пленума на Върховния касационен 

съд. 
Иска се: установяване противоконституционността на редица разпо-

редби от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 
(ЗИДЗСВ) (ДВ, бр. 74 от 2002 г.), а именно: 

– § 1, т. 2, с която се изменя ал. 3 на чл. 20 от Закона за съдебната власт 
(ЗСВ); 

– § 3, т. 1, буква „а“, с която се изменя чл. 27, ал. 1, т. 3 ЗСВ, относно 
израза „съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните слу-
жители“; 

– § 3, т. 1, буква „б“, с която се допълва чл. 27, ал. 1, т. 6 ЗСВ; 
– § 3, т. 1, буква „г“ в частта, с която се създава нова т. 10 в чл. 27, ал. 1 

ЗСВ, относно израза „обобщен от министъра на правосъдието въз основа на 
изпратените от съдилищата, прокуратурите и следствените служби годишни 
доклади и статистически данни“; 

– § 3, т. 1, буква „г“ в частта, с която се създава нова т. 11 в чл. 27, ал. 1 
ЗСВ; 

– § 3, т. 1, буква „г“ в частта, с която са създава нова т. 13 в чл. 27, ал. 1 
ЗСВ; 

– § 3, т. 1, буква „г“ в частта, с която се създава нова т. 14 в чл. 27, ал. 1 
ЗСВ; 

– § 4, т. 1, с която се изменя чл. 28, ал. 1 ЗСВ; 
– § 6, с който се изменя чл. 30 ЗСВ; 
– § 8, с който се изменя чл. 34, ал. 1 ЗСВ; 
– § 9, с който се изменя Глава трета ЗСВ; 
– § 12, с който в ЗСВ се създава нов чл. 56а; 
– § 13, с който се изменя и допълва чл. 59 ЗСВ; 
– § 14, т. 2 в частта на чл. 63, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗСВ; 
– § 15, с който се изменя чл. 69, ал. 2 ЗСВ; 
– § 16, с който се изменя и допълва чл. 76 ЗСВ; 
– § 17, т. 2, с която се изменя чл. 79, ал. 1, т. 2 ЗСВ, относно думите „на 

министъра на правосъдието“, визирани в букви „а“ и „б“ на разпоредбата; 
– § 23, с който се създават. 6 в чл. 100, ал. 1 ЗСВ, относно думите „на 

министъра на правосъдието“; 
– § 27, с който се изменя чл. 114, ал. 6 ЗСВ, относно думите „на минис-

търа на правосъдието“; 
– § 35, с който се изменя чл. 125 ЗСВ; 
– § 36, с който в ЗСВ се създава нов член 125а; 
– § 37, т. 2, с който се създава нова ал. 2 в чл. 126 ЗСВ; 

184  Обн., ДВ, бр. 118 от 20 декември 2002 г.
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– § 40 в частта, с която се изменя чл. 129, ал. 1 ЗСВ, относно израза 
„първоначално назначените в органите на съдебната власт съдии, прокуро-
ри и следователи стават несменяеми след навършване на 3 години стаж на 
съответната длъжност“; 

– § 40, в частта на чл. 129, ал. 4 ЗСВ; 
– § 43, с който се създава нов чл. 131а ЗСВ; 
– § 45, т. 1, с която се изменя чл. 134, ал. 3 ЗСВ, относно израза „от не 

по-малко от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет“; 
– § 45, т. 2, с която се създава нова ал. 4 в чл. 134 ЗСВ; 
– § 49, т. 2, с която се създава нова ал. 2 в чл. 139б ЗСВ; 
– § 54, с който се изменя чл. 143 ЗСВ; 
– § 55, с който се изменя чл. 144 ЗСВ; 
– § 59, с който се създава чл. 148а ЗСВ; 
– § 69, с който се изменя чл. 163 ЗСВ; 
– § 74, с който се изменя чл. 168, ал. 1, т. 3 ЗСВ; 
– § 85, т. 3, с която се създава нова ал. 3 в чл. 190 ЗСВ. 
Искателите считат, че евентуалното обявяване за противоконституцион-

ни на посочените по-горе разпоредби от ЗИДЗСВ лишава закона от вътреш-
на логика и последователност, и молят в тази хипотеза Конституционният 
съд да го обяви изцяло за противоконституционен. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
1. Обявява за противоконституционни следните разпоредби от Закона за 

изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 74 от 2002 г.), 
а именно: 

– § 1, т. 2, с която се изменя чл. 20, ал. 3 ЗСВ; 
– § 3, т. 1, буква „а“, с която се изменя чл. 27, ал. 1, т. 3 ЗСВ, относно думи-

те „съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните служители“; 
– § 3, т. 1, буква „б“, с която се допълва чл. 27, ал. 1, т. 6 ЗСВ; 
– § 3, т. 1, буква „г“ в частта, с която в чл. 27, ал. 1 ЗСВ се създава нова 

т. 10, относно думите „обобщен от министъра на правосъдието“; 
– § 3, т. 1, буква „г“, с която в чл. 27, ал. 1 ЗСВ се създава нова т. 14; 
– § 4, т. 1, с която се изменя чл. 28, ал. 1 ЗСВ; 
– § 6, в частта на чл. 30, ал. 1 ЗСВ, относно думите „съдия-изпълните-

лите, съдиите по вписванията и съдебните служители“ и думите „чрез ми-
нистъра на правосъдието, който в 7-дневен срок ги изпраща във Висшия 
съдебен съвет със становище“; 

– § 6, в частта на чл. 30, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗСВ относно думите „въз 
основа на предложение на общото събрание на съответния съд“; 

– § 6, в частта на чл. 30, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗСВ относно думите „по пред-
ложение на общите събрания на прокурорите от съответните прокуратури“; 
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– § 6 в частта на чл. 30, ал. 1, т. 7, буква „б“ ЗСВ относно думите “ по 
предложение на общото събрание на съответния съд“; 

– § 6 в частта на чл. 30, ал. 1, т. 9, буква „а“ ЗСВ относно думите „въз 
основа на предложение на общото събрание на районния съд“; 

– § 6 в частта на чл. 30, ал. 1, т. 10, буква „б“ ЗСВ относно думите „по 
предложение на общите събрания на следователите от окръжните следстве-
ни служби“; 

– § 6 в частта на чл. 30, ал. 2 ЗСВ; 
– § 6 в частта на чл. 30, ал. 3 ЗСВ; 
– § 6 в частта на чл. 30, ал. 4 ЗСВ; 
– § 6 в частта на чл. 30, ал. 5 ЗСВ относно думите „на общите събрания и“; 
– § 6 в частта на чл. 30, ал. 8 ЗСВ; 
– § 9 в частта на чл. 35а, ал. 1 ЗСВ; 
– § 9 в частта на чл. 35а, ал. 2 ЗСВ; 
– § 9 в частта на чл. 35б ЗСВ; 
– § 9 в частта на чл. 35г ЗСВ; 
– § 9 в частта на чл. 35д ЗСВ; 
– § 9 в частта на чл. 35е, ал. 2 ЗСВ относно думите „към министъра на 

правосъдието“; 
– § 9 в частта на чл. 35е, ал. 6 ЗСВ относно думите „министъра на пра-

восъдието, съгласувано с“; 
– § 9 в частта на чл. 35е, ал. 7 ЗСВ относно думите „Министърът на 

правосъдието съгласувано с“; 
– § 12 в частта на чл. 56а, ал. 1 ЗСВ относно думите „съдия-изпълнители 

и съдии по вписванията“; 
– § 12 в частта на чл. 56а, ал. 2, т. 1 ЗСВ; 
– § 13, с който се изменя и допълва чл. 59 ЗСВ; 
– § 14, т. 2 в частта на чл. 63, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗСВ относно думите 

„на министъра на правосъдието“; 
– § 15, с който се изменя чл. 69, ал. 2 ЗСВ; 
– § 16, с който се изменя и допълва чл. 76 ЗСВ; 
– § 17, т. 2 в частта на чл. 79, ал. 1, т. 2, букви „а“ и „б“ ЗСВ относно 

думите „на министъра на правосъдието“; 
– § 23, с който в чл. 100, ал. 1 ЗСВ се създава нова т. 6, относно думите 

„на министъра на правосъдието“; 
– § 27, с който се изменя чл. 114, ал. 6 ЗСВ, относно думите „на минис-

търа на правосъдието“; 
– § 35, с който се изменя чл. 125 ЗСВ; 
– § 36, с който се създава чл. 125а ЗСВ; 
– § 40 в частта на чл. 129, ал. 1 ЗСВ относно думата „първоначално“; 
– § 43, с който се създава чл. 131а ЗСВ; 
– § 45, т. 1, с която се изменя чл. 134, ал. 3 ЗСВ, в частта относно думите 

„или от не по-малко от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет“; 
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– § 45, т. 2, с която се създава ал. 4 в чл. 134 ЗСВ; 
– § 54, с който се изменя чл. 143 ЗСВ; 
– § 55, с който се изменя чл. 144 ЗСВ; 
– § 69, с който се изменя чл. 163 ЗСВ, в частта относно думите „при 

условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието“; 
– § 85, с който се създава нова ал. 3 в чл. 190 ЗСВ. 
2. Отхвърля искането на Пленума на Върховния касационен съд в оста-

налата му част. 
Мотиви:
а) Въпроси
Конституционният съд трябва да отговори на въпросите относно:
– увеличаване правомощията на изпълнителната власт;
– кадровите правомощия на общите събрания;
– имунитета и несменяемостта на магистратите;
– ранговете в съдебната власт;
– дейността на ВСС;
– противоконституционността на целия закон.
б) Аргументи
I. Относно увеличаване правомощията на изпълнителната власт 
България е правова държава с разделение на властите на законодателна, 

изпълнителна и съдебна – чл. 8 от основния закон, в която правораздаването 
е самостоятелна държавна функция. Конституцията на Република България 
съдържа самостоятелна Глава шеста, наименувана „Съдебна власт“, с която 
конституционно е призната и легитимирана „третата власт“. 

По волята на конституционния законодател съдебната власт е най-са-
мостоятелна и независима – чл. 117, ал. 2 от основния закон. Върховният 
надзор за точно и еднакво прилагане на законите от съдилищата се осъщест-
вява единствено от Върховния касационен и Върховния административен 
съд – чл. 124 и чл. 125, ал. 1 от Конституцията. 

Трите власти трябва да си сътрудничат. Законодателят е длъжен да оси-
гурява механизми за балансиране взаимоотношенията между тях, а не да 
допуска изпълнителната власт да се намества в осъществяване функциите 
на съдебната. 

Не случайно по волята на конституционния законодател министърът 
на правосъдието не е председател, а само председателстващ заседанията на 
ВСС, и то без право на глас. (Почти до последния момент на приемане на чл. 
130, ал. 5 от основния закон депутатите от Великото Народно събрание са 
имали нагласата председателстващ на ВСС да е президентът на Републиката 
като по-голяма гаранция за независимостта на съдебната власт.) 

С Решение № 1 от 1999 г. по к.д. № 34/1998 г. Конституционният съд 
е признал правото на министъра на правосъдието като председателстващ 
ВСС да прави кадрови предложения до този орган. 
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С редица от атакуваните разпоредби на ЗИДЗСВ обаче правомощията 
на изпълнителната власт по отношение на съдебната се увеличават преко-
мерно, с което са нарушени чл. 8, чл. 117, ал. 2, чл. 124 и чл. 125, ал. 1 от 
основния закон. Особено недопустимо е от гледна точка на Конституцията: 

– предложения на органите на съдебната власт, включително и на пред-
седателите на върховните съдилища и на главния прокурор, да се правят до 
ВСС задължително, единствено и само чрез министъра на правосъдието, 
който е представител на централната изпълнителна власт и важна полити-
ческа фигура; 

– годишните доклади за дейността на съдилищата, прокуратурите и 
следствените служби да се внасят за разглеждане във ВСС чрез министъ-
ра на правосъдието, който да изготвя обобщен доклад за дейността им. Не 
може съдилищата, прокуратурите и следствените служби да бъдат лишени 
от възможността да внасят годишните си доклади директно във ВСС; 

– министърът на правосъдието да съхранява кадровите дела на съдиите, 
прокурорите и следователите. Не може с оглед разделението на властите 
кадрови дела на персоналния състав на една власт да бъдат оформяни и съх-
ранявани от представител на друга власт; 

– министърът на правосъдието да издава заповеди, с които да назначава 
и освобождава от длъжност абсолютно всички магистрати, в това число и 
върховните съдии и прокурорите от Главна прокуратура. Това го превръща 
в абсолютен кадрови център на съдебната власт. Конституционният прин-
цип за независимост и самостоятелност на съдебната власт се осъществява 
не само чрез неговото конституционно прокламиране, но и чрез съответни 
гаранции за ненамеса в работата ѝ  , създадени по съответния законов ред – 
Решение № 8 от 1994 г по к.д. № 9/1994 г.; 

– министърът на правосъдието да внася ежегодно в парламента доклад 
за дейността на независимата съдебна власт. Конституцията изключва въз-
можността независимата съдебна власт да се отчита пред законодателната. 
Още по-абсурдно е това да става чрез изпълнителната власт. Доколкото На-
родното събрание може да изслуша информация за дейността на съдебната 
власт, то докладът за това следва да бъде внесен единствено от представите-
ли на органите на съдебната власт; 

– инспекторатът на Министерството на правосъдието да проверява и 
дейността на Върховния касационен съд, Върховния административен съд 
и главния прокурор. Това е така, защото главният прокурор по Конститу-
ция осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дей-
ността на всички прокурори – чл. 126, ал. 2 от Конституцията, а върховните 
съдилища осъществяват надзор за точно и еднакво прилагане на законите 
от съдилищата – чл. 124 и чл. 125, ал. 1 от Конституцията (Конституцион-
ният съд остава на становището си, изразено в Решение № 1 от 1999 г. по 
к.д. № 34/1998 г. по отношение на правомощията на инспектората, отнасящи 
се до останалите органи на съдебната власт); 
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– Националният институт на правосъдието, който осъществява обуче-
нието на младшите съдии и прокурори, както и повишаването на квалифи-
кацията на всички действащи съдии, прокурори и следователи, да е под еги-
дата на изпълнителната, а не на съдебната власт. Този институт е в помощ на 
професионалната подготовка на магистратите, поради което естественото 
му място с оглед на основния закон е в съдебната власт; 

– редът и условията за провеждане на теоретико-практическия изпит за 
правоспособност на юристи, част от които постъпват и в органите на съдеб-
ната власт, да се определят от министъра на правосъдието, а не от Народно-
то събрание – чл. 4, ал. 1, чл. 84, т. 1 и чл. 133 от Конституцията; 

– Министерският съвет да приема правилник на организацията на съ-
дебните експертизи и дейността на съдебните експерти. Организацията на 
експертизите и експертната дейност са в неразривна връзка с осъществяване 
на правосъдието, затова с оглед на чл. 133 от Конституцията дейността им 
следва да бъде уредена със закон. 

Ето защо тези разпоредби следва да бъдат обявени за противоконститу-
ционни.

II. Относно кадровите правомощия на общите събрания 
С редица от разпоредбите на ЗИДЗСВ се овластяват общите събрания 

на съдиите, прокурорите и следователите с важни функции по кадровото 
обезпечаване на съдебната система. 

Следва да се има предвид, че по волята на Великото Народно събрание, 
отразена и в мотивите по приемане на Конституцията, осъществяването на 
кадровата политика в съдебната власт е възложена на конституционно ус-
тановен нарочен орган – Висш съдебен съвет (чл. 129 от основния закон). 

Общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите не са кон-
ституционно предвидени органи на съдебната власт. Същите могат да се 
създават, доколкото това е необходимо за уеднаквяване на практиката по 
приложение на законите, повишаване квалификацията на магистратите и 
т.н. Те обаче не могат да се превръщат в кадровици на съдебната система, 
което може да има като цяло дестабилизиращ ефект върху дейността на съ-
дебната власт. (В този смисъл много категорично е становището на Съюза 
на съдиите в България.) 

Конституционната функция на съдиите е не да решават кадрови въпроси, 
а да защитават правата и законните интереси на гражданите, юридическите 
лица и държавата и да осъществяват правосъдие в името на народа – чл. 117, 
ал. 1 и чл. 118 от Конституцията; на прокурорите – да следят за спазване на 
законността – чл. 127 от основния закон, а на следователите – да осъществя-
ват предварителното производство по наказателните дела – чл. 128 от Кон-
ституцията. 

Наред с това недопустимо е от гледна точка на Конституцията Общо-
то събрание на Районния съд да включва и съдия-изпълнители, и съдии по 
вписванията, защото те не са магистрати. 
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Ето защо като противоречащи на чл. 4, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 от основния 
закон следва да се обявят за противоконституционни съответните парагра-
фи, които предвиждат конституционно недопустимо възлагане на кадрови 
правомощия на общите събрания. 

III. Относно имунитета и несменяемостта на магистратите 
С § 3, т. 1, буква „б“ ЗИДЗСВ се допълва чл. 27, ал. 1, т. 6 ЗСВ, като се дава 

възможност и по искане на не по-малко от една пета от членовете на ВСС да 
може да се снема имунитетът на магистрати. В същия смисъл са и § 45, т. 1 
ЗИДЗСВ, с който се изменя чл. 134, ал. 3 ЗСВ и § 45, т. 2 ЗИДЗСВ, с който се 
създава ал. 4 в чл. 134 ЗСВ. 

Конституционният съд приема, че въпросните разпоредби противоречат 
на чл. 127, т. 1 от основния закон, според който само прокуратурата разпола-
га с обвинителни функции за привличане към отговорност на лицата, които 
са извършили престъпление. Посочената минимална квота от членове на 
ВСС няма конституционни правомощия по започване или по възбуждане на 
наказателно преследване, както да събира, проверява и оценява данни, съ-
образно изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс. В този смисъл 
са и Решение № 1 от 1999 г. по к.д. № 34/1998 г. и Решение № 2 от 1992 г. по 
к.д. № 2/1992 г. 

С § 35 ЗИДЗСВ се изменя чл. 125 ЗСВ, а с § 36 ЗИДЗСВ се създава 
чл. 125а в ЗСВ, като се въвежда разграничаване на съществуващите длъж-
ности в органите на съдебната власт на магистратски и на административни 
ръководители. За последните се въвежда мандатност. 

Съгласно чл. 129, ал. 3 от Конституцията съдиите, прокурорите и следова-
телите стават несменяеми след навършване на тригодишен стаж на длъжност-
та, която заемат. Едва ли конституционният законодател би използвал термина 
„длъжността“, ако нямаше предвид определеното служебно положение на 
даден съдия, прокурор или следовател в йерархията на съдебната власт. 

Основният закон не прави никакво деление на магистратите на „обик-
новени“ и „ръководни“. Всички съдии, прокурори и следователи имат общ 
статут по отношение на несменяемостта, което осигурява стабилност на съ-
дебната система. Този конституционен принцип изключва въвеждането на 
мандатност на определена категория магистрати, която да породи смяната 
на съдии, прокурори и следователи от длъжността, която заемат (до това 
практически водят посочените по-горе разпоредби). Изключение Конститу-
цията допуска само по отношение на председателите на Върховния касаци-
онен и Върховния административен съд и главния прокурор – чл. 129, ал. 2 
от основния закон. 

Следва да се има предвид също, че магистратите не могат да бъдат осво-
бождавани от длъжност пряко от законодателя с негов акт, а само от оправо-
мощения от Конституцията орган – ВСС, съобразно посочените от закона ос-
нования и ред. В този смисъл е и Решение № 9 от 1994 г. по к.д. № 11/1994 г. 



565VІ.1. НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Независимостта на съдебната власт се гарантира и с това, че магистра-
тите са несменяеми – Решение № 6 от 1993 г. по к.д. № 4/1993 г. Несменяе-
мостта ги прави независими от другите държавни органи при осъществява-
не на техните правомощия. При определяне по силата на чл. 133 от Консти-
туцията на условията и реда за назначаване и освобождаване на длъжност 
на съдиите, прокурорите и следователите законодателят е длъжен да се съ-
образи с конституционно установената гаранция за независимост, каквато е 
несменяемостта, визирано в чл. 129, ал. 2 от основния закон. В този смисъл 
е и Решение № 8 от 1994 г. по к.д. № 9/1994 г. 

Ето защо § 35 ЗИДЗСВ и § 36 ЗИДЗСВ трябва да бъдат обявени за про-
тивоконституционни. 

С § 40 ЗИДЗСВ, с който се изменя чл. 129, ал. 1 ЗСВ, се предвижда 
първоначално назначените в органите на съдебната власт съдии, прокурори 
и следователи да стават несменяеми след навършване на три години стаж на 
съответната длъжност. 

Съгласно чл. 129, ал. 3 от Конституцията съдиите, прокурорите и сле-
дователите стават несменяеми след навършване на тригодишен стаж на 
длъжността, която заемат, независимо дали са първоначално назначени в 
системата на съдебната власт. Ето защо нормата на § 40 ЗИДЗСВ, с която се 
изменя чл. 129, ал. 1 ЗСВ, следва да бъде обявена за противоконституционна 
в частта относно думата „първоначално“. 

С § 43 ЗИДЗСВ се създава нов чл. 131а ЗСВ, според който несменя-
ем съдия, прокурор или следовател може да бъде понижен, ако „вече не 
притежава необходимите качества за изпълнение на професионалните си 
задължения“. 

В случая основанието за дисциплинарно наказание представлява обща 
квалификация и оценка, която се прави въз основа на цялостната работа 
на съответния магистрат. Конституционният съд с Решение № 1 от 1999 г. 
по к.д. № 34/1998 г. изрично е посочил, че дисциплинарните провинения, 
подобно на престъпленията и на административните нарушения, трябва 
да имат ясно и точно определени фактически състави. Иначе до дисципли-
нарна отговорност на магистратите може да се стигне при всяка отмяна на 
решение по повод неговото обжалване, заради неправилно прилагане на ма-
териалния закон или за допуснато при разглеждане на делото процесуално 
нарушение. 

Ето защо поради противоречие с чл. 4, ал. 1 от основния закон § 43 
ЗИДЗСВ следва да бъде обявен за противоконституционен. 

IV. Относно ранговете в съдебната власт 
С § 54 ЗИДЗСВ и § 55 ЗИДЗСВ се променят съответно чл. 143 и чл. 144 

ЗСВ. С тези разпоредби се въвежда изцяло нова система на рангове в съдеб-
ната власт в зависимост от професионалния стаж като съдия, прокурор или 
следовател. 
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При въвеждане в действие на новата система на рангове се засягат при-
добити вече права на магистратите за тяхното повишаване на място в ранг 
на базата на доказана добра работа, с което се нарушава чл. 4, ал. 1 от Кон-
ституцията. Не се държи сметка за вече придобития статут по предишната 
законодателна уредба, което има за резултат отнемане със закон на вече при-
добити от магистратите законни права, а в крайна сметка и до фактическото 
им понижаване на място. 

Ето защо посочените по-горе разпоредби следва да бъдат обявени за 
противоконституционни. 

V. Относно дейността на Висшия съдебен съвет
С някои норми на ЗИДЗСВ се придават правомощия на ВСС, които не 

съответстват на основния закон. Така: 
– с § 1, т. 2 ЗИДЗСВ, с който се изменя чл. 20, ал. 3 ЗСВ, се дава възмож-

ност на член на ВСС, чийто избор се оспорва, да участва в заседанията, но 
без право на глас; 

– с § 3, т. 1, буква „а“, с която се изменя чл. 27, ал. 1, т. 3 ЗСВ, се пред-
вижда ВСС да определя броя и на съдия-изпълнителите, съдиите по впис-
ванията и съдебните служители. В този смисъл е и § 6 ЗИДЗСВ в частта на 
чл. 30, ал. 1 ЗСВ; 

– § 3, т. 1, буква „г“ в частта, с която се създава нова т. 14 в чл. 27, ал. 1 
ЗСВ, предвижда ВСС да утвърждава правила за професионална етика, при-
ети от съответните съсловни организации на съдебните служители. 

Според чл. 129, ал. 1 от основния закон ВСС има кадрови правомощия 
само по отношение на съдиите, прокурорите и следователите, а не и спрямо 
съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните служители. 

Неприемливо е с оглед принципите на правовата държава член на ВСС, 
чийто избор се оспорва, да участва в заседанията му и формира кворума, 
а същевременно да няма право на глас. Така противоконституционно се 
ограничават правомощията по вече възникнал и осъществяващ се мандат 
на ВСС. 

С оглед на изложеното тези норми следва да бъдат обявени за противо-
конституционни.

Останалата част от атакуваните разпоредби не са противоконституци-
онни, поради което по отношение на тях искането следва да бъде отхвър-
лено. 

VI. Относно противоконституционността на целия закон
Обявяването за противоконституционни на част от разпоредбите на 

ЗИДЗСВ не е от естество да води до противоконституционност на целия 
закон, поради което това искане следва да бъде отхвърлено. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 3 с 
особено мнение. 
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Особено мнение от съдиите Румен Янков, Тодор Тодоров и Пенка 
Томчева

Отношенията между съдебната и други власти трябва да бъдат оценява-
ни на основание на няколко фактора: 

а) независимост при вземане на решение; 
б) организационна независимост, в това число основно по кадрови въ-

проси; 
в) принципа на разделението на властите;
г) в методологически план трябва изрично да се отбележи, че неуреде-

ните от Конституцията въпроси са предоставени на дискрецията на Народ-
ното събрание. 

Преценката за конституционосъобразност следва да се прави от тези из-
ходни позиции, които не са съобразени в решението. 

1. По § 1, т. 2, с който се изменя чл. 20, ал. 3 ЗСВ 
Тук законодателят е приложил правилото, че никой не може да бъде съд-

ник за себе си (nemo judex in sua causa). Нормата по същество представлява 
разумно и пропорционално ограничение на правото на глас, за да се изклю-
чи възможната заинтересованост. В тази насока са и разпоредбите на чл. 25, 
ал. 2 ЗКС и чл. 31 ЗСВ. 

Ето защо оспорената разпоредба не е противоконституционна. 
2. По § 3, т. 1, буква „а“, с която се изменя чл. 27, ал. 1, т. 3 ЗСВ от-

носно израза „съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните 
служители“ 

Новосъздаденият текст държи сметка за спецификата на тези длъжности 
и тяхната неразривна връзка със съдебната власт. 

Не е противоконституционно ВСС като първостепенен разпоредител на 
бюджета да определи и броя на съдия-изпълнителите, съдиите по вписвани-
ята и административните служители, след като определя размера на възна-
граждението им. 

3. По § 3, т. 1, буква „б“, с който се допълва чл. 27, ал. 1, т. 6 ЗСВ – 
една пета от членовете на ВСС да поискат снемането на имунитета и за 
временно отстраняване от длъжност на съдия, прокурор и следовател в 
определен от закона ред 

Обявяването на разпоредбата за противоконституционна в решението се 
основава на чл. 127, т. 1 от Конституцията, според която само прокуратурата 
разполага с обвинителна функция. 

Имунитетът се установява в обществен интерес. Снемането му не е част 
от наказателното преследване, а условие, което го прави възможно. Той е 
предпоставка за наказателното производство и не е негово начало. Тъкмо 
затова той се снема от органи, които не са предвидени в наказателната про-
цедура – Народно събрание, КС, ВСС. Още по к.д. № 13/1992 г. е прието, че 
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в Конституцията съществува разлика между имунитет и начало на наказа-
телно производство. 

4. Параграф 3, т. 1, буква „г“, с който е създадена т. 10 на чл. 27 ЗСВ, 
в частта относно израза „обобщен от министъра на правосъдието“ 

Обобщаването на съдебната практика от министъра на базата на докла-
дите на ръководителите на трите звена на съдебната власт е дейност пост-
фактум. Тази дейност не може да повлияе на дейността на правораздава-
телните органи, т.е. на тяхната независимост. По същите съображения не е 
противоконституционна и нормата на § 9 в частта на чл. 35а, ал. 1.

Конституцията изрично създава възможности за взаимен контрол и оси-
гуряване на баланс във функционирането на трите власти. 

5. Параграф 3, т. 1, буква „г“ в частта, в която се създава нова т. 14 
на чл. 27, ал. 1 ЗСВ 

Етичният кодекс е необходим, тъй като нравствените категории непре-
къснато се менят и за това не подлежат на законова регламентация. Тази е 
причината, поради която изготвянето на етични кодекси по принцип е пре-
доставено на съсловните организации. Доколкото ВСС като върховен ад-
министративен орган на съдебната власт представлява всички нейни звена, 
логично и целесъобразно е с негов акт да се утвърждават етичните кодекси. 

Конституцията не съдържа забрани за такава уредба. 
6. Параграф 4, т. 1, с която се изменя чл. 28 ЗСВ
В чл. 133 от Конституцията изрично е предоставена възможността със 

закон да бъдат уредени правилата за работата на ВСС. В частност със закона 
сега за първи път са уредени правила административните ръководители да 
се предлагат на общи събрания на магистрати. След като кадровите пра-
вомощия на ръководителите на звената не са посочени в Конституцията, а 
със закона, на какво основание трябва да бъде отречено на магистратите 
правото чрез тайно гласуване да избират ръководители, които да предложат 
на ВСС за избор наред със запазеното самостоятелно правомощие на ръко-
водителите на звената и министъра на правосъдието?

Новите норми имат пряко отношение към независимостта на магистра-
тите. Съчетаването на административен и инстанционен контрол е пагубно 
за магистратурата. Видима е опасността едноличният ръководител да аван-
сира политически угодни и юридически послушни магистрати от по-долни 
инстанции. 

7. Параграф 6 в частта на чл. 30, ал. 1 ЗСВ „съдия-изпълнителите, 
съдиите по вписванията и съдебните служители“ и „чрез министъра на 
правосъдието“

На първо място трябва да се отбележи, че за правомощията на ВСС от-
носно определяне броя на съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и 
съдебните служители важи казаното по т. 2 на това особено мнение. 



569VІ.1. НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Няма нищо противоконституционно в това предложенията по чл. 30, 
ал. 1 ЗСВ да се правят чрез министъра на правосъдието, който по закона е 
задължен в 7-дневен срок да ги изпрати на ВСС. 

8. Параграф 6 в частта на чл. 30, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗСВ относ-
но думите „въз основа предложение на общото събрание на съответния 
съд“; § 6 в частта на чл. 30, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗСВ относно думите „по 
предложение на общите събрания на прокурорите на съответните проку-
ратури“; § 6 в частта на чл. 30, ал. 1, т. 7, буква „б“ ЗСВ относно думите 
„по предложение на общото събрание на съответния съд“; § 6 в частта 
на чл. 30, ал. 1, т. 9, буква „а“ ЗСВ относно думите „по предложение на 
общото събрание на районния съд“; § 6 в частта на чл. 30, ал. 1, т. 10, 
буква „б“ ЗСВ относно думите „по предложение на общото събрание на 
следователите от окръжните следствени служби“; § 6 в частта на чл. 
30, ал. 2 ЗСВ относно участие на магистрати от звената на съдебната 
власт, чийто състав е под 5 души, да участват с право на глас от общите 
събрания от по-горните органи на съдебната власт; § 6 в частта на чл. 30, 
ал. 3 ЗСВ, определящ начина на вземане на решения от общите събрания на 
магистратите; § 6 в частта на чл. 30, ал. 4 ЗСВ, задължаващ съответния 
ръководител да внесе предложението на общото събрание във ВСС чрез 
министъра на правосъдието; § 6 в частта на чл. 30, ал. 5 ЗСВ относно 
думите „на общото събрание и“

Проблематиката по изброените в т. 8 параграфи е обща и за нея ще важи 
казаното за допустимостта от конституционна гледна точка магистратите да 
правят предложения за избиране от ВСС на своите ръководители. 

9. Параграф 6 в частта на чл. 30, ал. 8 ЗСВ
Авторите считат за пресилено да се приеме, че след като е взето решение 

от ВСС за назначаване на висш магистрат, с подписването на заповед от този, 
който председателства заседанието, се нарушава принципът на разделение 
на властите. За пълнота трябва да се отбележи, че и при досега действащия 
режим, който с отмяна на нормата се запазва, заповеди се издават от минис-
търа на правосъдието по т. 1, буква „б“, т. 6 и 7 на чл. 30, ал. 4 в редакцията 
му от 1998 г. 

10. Параграф 9 в частта на чл. 35а, ал. 1 ЗСВ
Разпоредбата предвижда министърът на правосъдието на базата на пред-

ставени от звената годишни отчетни доклади да изготвя обобщен доклад за 
дейността на органите на съдебната власт и да го внесе за разглеждане във 
ВСС. Тази разпоредба не е противоконституционна и съображенията за това 
са изложени в т. 4 от това особено мнение. 

11. Параграф 9 в частта на чл. 35б ЗСВ
Разпоредбата преди изменението на закона е била предмет на искане да 

бъде обявена за противоконституционна по к.д. № 34/1998 г., което е отхвър-
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лено, тъй като: „Проверката на организацията по образуването и движение-
то на съдебните, прокурорските, следствените дела от страна на министъра 
не може да се приеме като намеса на изпълнителната власт в работата на 
съдебната“. 

Без нови обстоятелства или аргументи Конституционният съд не трябва 
да отстъпва от цитираното решение. 

В конкретния случай специално трябва да се отбележи, че Конститу-
цията не изключва правото на законодателя да предвиди възможността за 
разпростиране на проверките, свързани единствено с организацията на съ-
дебната дейност върху върховните съдилища и Главна прокуратура. 

12. Параграф 9 в частта на чл. 35д ЗСВ
Съдебните експерти не са магистрати. Заключенията им не са съдебни 

актове и не са задължителни за съдилищата и прокуратурите. 
От тази гледна точка разширителното тълкуване на чл. 133 от Консти-

туцията, според който организацията и дейността на съдилищата, проку-
рорските и следствените органи трябва да се регламентират със закон, е 
пресилено. Дори да се приеме, че дейността на съдебните експерти може да 
се уреди със закон, това не изключва общото правило, според което законо-
дателят може да делегира тази уредба на Министерския съвет. Фактически 
такава законова делегация се съдържа в оспорената разпоредба. 

13. Параграф 12 в частта на чл. 56а, ал. 1 ЗСВ относно думите „съдия-
изпълнители и съдии по вписванията“

Става дума, че Общото събрание на Районния съд се състои от всички 
съдии и съдиите по вписванията. 

Разпоредбата не е противоконституционна. 
Със съдебното изпълнение се постига крайната цел при упражняване 

правата на гражданите. Връзката между исковия и изпълнителния процес 
е очевидна. В инстанционен план действията на съдиите-изпълнители се 
контролират от районните съдии. В бюджетен план заплащането им се оси-
гурява от бюджета на Районния съд. 

14. Параграф 12 в частта на чл. 56а, ал. 2, т. 1 ЗСВ
Разпоредбата касае Общото събрание на Районния съд, което се състои 

от всички съдии, съдиите-изпълнители и съдиите по вписванията. 
По изложените по-горе съображения този състав на Общото събрание 

на Районния съд не е противоконституционен. 
Следва да се има предвид, че предвиденото в чл. 56а, ал. 2, т. 1 ЗСВ 

правомощие на Общото събрание да предлага председател на съда би било 
противоконституционно, ако в него участват съдиия-изпълнителите и съ-
диите по вписванията. Тази противоконституционност обаче не може да се 
разпростре върху останалите уредени в тази алинея правомощия, поради 
което решението на Съда в тази му част е неправилно. 
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15. Параграф 13, с който се изменя и допълва чл. 59 ЗСВ
Законодателят е конституционно оправомощен да създава законова 

уредба на организацията на дейността на съдебната власт. Тук важат същи-
те аргументи, които са изложени по-горе относно правомощията на общите 
събрания на магистратите и обобщаване на отчетните доклади и изготвяне 
на статистически справки. 

16. Параграфи 35 и 36, с които се изменя чл. 125 и се създава чл. 125а ЗСВ
Разграничаването на магистратските длъжности в съдебната власт от 

качеството на административен ръководител не е противоконституционно. 
Длъжностите в съдебната власт, изброени в Конституцията, са съдия, 

прокурор, следовател, председател на ВКС, председател на ВАС и главен 
прокурор. Длъжности, като председател на районен, окръжен или апелати-
вен съд, районен, окръжен или апелативен прокурор, директор на НСС и 
директор на окръжна следствена служба, както и длъжностите на техните 
заместници не са посочени в Конституцията и са създадени със закона. Съ-
поставянето на ал. 2 и ал. 3 на чл. 129 дава основание да се направи извод, че 
Конституцията провежда разграничаване между магистратска длъжност и 
длъжност на административен ръководител, макар и само за председателите 
на ВКС, ВАС и главен прокурор. Мандатът се отнася единствено до качест-
вото на административен ръководител, но не и до качеството на магистрат. 
Няма пречка според Конституцията в ЗСВ да бъде проведено разграничение 
на длъжността на магистрата от качеството на административен ръководи-
тел. Несменяемостта на магистрата по чл. 129, ал. 3 не включва и несме-
няемост от заеманата от него ръководна длъжност. Тя е предназначена да 
охрани независимостта при осъществяване на дейността му, а не да съхрани 
качеството му на ръководител. Когато един председател на съд загуби това 
си качество, той продължава да е съдия и това е решаващото. Конституцията 
брани статуса на съдия, а не на ръководител. И е недопустимо да се смята, 
че тя брани ръководното качество, което е придобито. 

Мандатът по Конституция, предвиден за ръководителите на звената, 
може да се променя със закон. Няма конституционна пречка със закон да 
бъде въведен мандат за длъжности, непредвидени в Конституцията. В Реше-
ние № 33 от 1998 г. Конституционният съд е стигнал до извода, че няма кон-
ституционна разпоредба, която да изключва възможността мандат да имат и 
други органи освен посочени в Конституцията. Щом няма забрана, не може 
да се говори за нарушаването ѝ  . Това означава, че и за други случаи Народ-
ното събрание със закон може да предвиди мандатност. 

От тази гледна точка не може да се приеме, че с измененията се наруша-
ва чл. 129, ал. 1 от Конституцията. Законът не засяга магистратите в това им 
качество и не ги освобождава от длъжност, а предвижда единствено провеж-
дане на общи събрания по чл. 30, ал. 1, последвани от предвидената в закона 
процедура по чл. 30, ал. 2–8 ЗСВ. 
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Административните ръководители имат мандат, тъй като техните функ-
ции и правомощия на ръководители не са част от правораздавателната дей-
ност. Те нямат нищо общо с независимостта на съдебната власт и с тяхната 
несменяемост като магистрати. 

Позоваването на Решение № 9 от 1994 г. на КС е неубедително. Конста-
тациите в мотивите на решението не изключват друго решение, което също 
да е конституционосъобразно. 

17. Параграф 40 в частта на чл. 129, ал. 1 ЗСВ относно думите „пър-
воначално“

Текстът не е противоконституционен, тъй като гарантира правата на ма-
гистратите, а не ги засяга. 

Статутът на несменяемост се придобива след изтичане на 3-годишен 
срок от назначаването на първата магистратска длъжност, независимо в кое 
звено на съдебната власт е извършено. При всички последващи назначения 
на магистрата няма да се счита първоначално назначен и няма да е необ-
ходим нов 3-годишен стаж за придобиване на статут на несменяемост. С 
включване на думата „първоначално“ се пояснява, че несменяемостта на 
магистрата не се губи при преминаването му на друга длъжност, например 
от съдия като прокурор или следовател. 

Оспорената разпоредба изравнява статута на всички магистрати (съдия, 
прослужил на място три години и постъпил в прокуратура, ще бъде несме-
няем; противното тълкуване би означавало за постъпилия съдия да започва 
отначало нов срок за несменяемост). 

Авторите оспорват противоконституционността и на § 45, т. 1, с която 
се изменя чл. 134, ал. 3 ЗСВ в частта относно думите „не по-малко от 1/5 от 
членовете на ВСС“; § 45, т. 2, с която се създава ал. 4 в чл. 134 ЗСВ; § 54, с 
който се изменя чл. 143 ЗСВ; § 74, с който се изменя чл. 168, ал. 1, т. 3 ЗСВ 
и § 85, с който се създава нова ал. 3 на чл. 190 ЗСВ. 

VI.1.3. Мандат на председателя на Върховния 
касационен съд, председателя на Върховния 
административен съд и главния прокурор – 
продължителност и възможност за продължаване

Чл. 129. (2) Председателят на Върховния касационен съд, председате-
лят на Върховния административен съд и главният прокурор се назнача-
ват и освобождават от президента на републиката по предложение на 
Висшия съдебен съвет за срок от седем години без право на повторно изби-
ране. Президентът не може да откаже назначаването или освобождава-
нето при повторно направено предложение. 
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РЕШЕНИЕ № 1 от 23 март 2004 г. по к.д. № 1/2004 г.185

делото е образувано по искане на: 61 народни представители. 
Иска се: даване на задължително тълкуване на чл. 129, ал. 2 от Консти-

туцията по въпроса: при предсрочно прекратяване на мандата на лицата по 
тази разпоредба новоизбраният встъпва ли в мандата на предшественика си.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Назначаването от президента на председателя на Върховния касационен 

съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор по 
чл. 129, ал. 2 от Конституцията е за срок от седем години независимо от сро-
ка, в който са упражнявали правомощията си назначените преди тях лица. 

Мотиви:
а) Въпроси
Конституционният съд трябва да отговори в този случай какъв е смисъ-

лът на конституционно определения срок за заемане на съответната длъж-
ност, както и на изчерпателно изброените основния за освобождаването от 
длъжност преди изтичането на този срок. В логическа връзка с отговора на 
този въпрос Конституционният съд трябва да отговори и на въпроса, про-
дължителността на срока обвързан ли е с времето, през което до освобожда-
ването  ѝ   длъжността е заемана и изпълнявана от другиго.

б) Аргументи
С чл. 129, ал. 2 и 3 от Конституцията е уредено назначаването и осво-

бождаването от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, 
председателя на Върховния административен съд и главния прокурор. Спо-
ред посочената разпоредба както назначаването, така и освобождаването се 
извършват от президента на Републиката, като назначаването съгласно ал. 2 
е за срок от седем години, а освобождаването преди изтичане на седемго-
дишния срок се осъществява само на основанията по ал. 3. Тази уредба не-
съмнено защитава независимостта на председателите на двете съдилища и 
на главния прокурор. Като определя максималния срок, за който те могат да 
заемат съответната длъжност, и като изброява изчерпателно основанията за 
освобождаването им от длъжност преди изтичане на определения срок, тя 
гарантира стабилността на статуса им и тяхната несменяемост на заеманата 
длъжност. 

Определяйки срока по чл. 129, ал. 2, Конституцията не поставя неговата 
продължителност в зависимост от времето, през което до освобождаването  
ѝ   длъжността е заемана и изпълнявана от другиго. Основният закон пред-
вижда единствено седемгодишен срок за назначаване на председателите на 
Върховния касационен съд и Върховния административен съд и на главния 

185 Обн., ДВ, бр. 27 от 1 април 2004 г.; РОКС 2004, с. 19–29.
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прокурор. При предвиждането на срока не се въвеждат никакви разграниче-
ния с оглед на основанията за освобождаване на длъжностите от назначени-
те преди това – поради основанията по чл. 129, ал. 3 от Конституцията или 
поради други основания, между които може да е изтичането на конститу-
ционно предвидения срок. На отсъствието на такива разграничения сочи и 
обстоятелството, че в чл. 129 от Конституцията не се съдържа определяне на 
новоназначените като заместници на предшествениците им, когато послед-
ните са освободени предсрочно от длъжност, и няма изискване, аналогично 
на изискването по чл. 148, ал. 3 от Конституцията, за назначаване и встъпва-
не на мястото на освободения. Основният закон не съдържа и каквито и да е 
условия, позволяващи назначаването да се извърши за по-голям или по-ма-
лък интервал от време от посочения в разпоредбата предмет на тълкуване. 

Изложеното следва от съдържанието и смисъла на ал. 2 от чл. 129 на 
Конституцията. Анализът  ѝ   сочи, че в нея срокът е свързан именно с на-
значаването, като този срок конкретизира периода от време, за който с това 
назначаване се възлага изпълняването на длъжността, а назначеният заема 
същата длъжност. Изложеното следва и от съпоставянето на разпоредбата с 
останалите разпоредби от основния закон, отнасящи се до съдебната власт. 
Такова съпоставяне показва, че срокът по чл. 129, ал. 2 от Конституцията е 
определен за едноличен, а не за колегиален орган, като неговото започване 
и изтичане не е обвързано с конституционни принципи за конституиране-
то и функционирането на съдебните органи, ръководени от лицата по тази 
разпоредба, или с конституирането и функционирането на други държавни 
органи. Затова този срок на правомощия е самостоятелен и отделен от срока 
на освободилия длъжността. 

След като съществуващата уредба изрично определя само седемгоди-
шен срок за назначаване на лицата по чл. 129, ал. 2 от Конституцията и не 
съдържа условия, допускащи отклоняването от този срок при назначаване-
то, такива условия не могат да бъдат въведени чрез тълкуването на разпо-
редбата. Ето защо няма основание да се поддържа, че когато назначаването 
се извършва след предсрочно освобождаване от длъжност, срокът следва да 
се ограничи и да бъде по-малък, като допълва седемгодишния срок на пред-
срочно освободения. Същевременно трябва да се приеме, че назначаването 
от президента на председателите на Върховния касационен съд и Върховния 
административен съд и на главния прокурор е за седем години независимо от 
срока, в който са упражнявали правомощията си назначените преди тях лица. 

Както вече се отбеляза, в искането и в част от становищата се поддържа, 
че новоназначените довършват мандата на предшествениците си по анало-
гия с мандата на съдиите от Конституционния съд (чл. 147, ал. 2 от Консти-
туцията) и с мандата на изборните членове на Висшия съдебен съвет (чл. 
130, ал. 4 от Конституцията). Аналогията според Съда е неуместна. Тези 
органи са колегиални. Конституирането им се осъществява въз основа на 



575VІ.1. НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

принципи, съдържащи се в Конституцията, чието спазване налага замества-
щият да довърши мандата на замествания. 

При тълкуването на чл. 129, ал. 2 от Конституцията не може да се изхож-
да и от направеното в искането разграничение между индивидуален и пер-
сонален мандат. Такава квалификация на мандата като срок на правомощия 
не се съдържа в Конституцията и няма определение нито в основния закон, 
нито в другите закони на страната. 

По тези съображения Конституционният съд приема, че лицата, назна-
чени по чл. 129, ал. 2 от Конституцията след предсрочно освобождаване 
от длъжност на основанията по ал. 3, не встъпват в срока на правомощия 
на предшествениците си и не довършват техния мандат, а се назначават за 
самостоятелен и отделен седемгодишен срок. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 3 с 
особено мнение. 

Представено е становище на съдията Неделчо беронов.

Особено мнение на съдията Румен Янков
Конституцията не съдържа уредба, при предсрочно прекратяване на из-

бора на посочените в чл. 129, ал. 2 от Конституцията органи на власт, но-
воназначените, встъпвайки в правата на предшествениците, довършват ли 
срока на последните, за който са избрани, или за тях започва да тече нов 
срок от седем години. При тълкуването на нормата трябва да бъде отговоре-
но на два въпроса: 

a) Допустимо ли е тук тълкуване по аналогия? 
Известно е, че чрез този способ на тълкуване се разширява обхватът на 

закона чрез наподобяване: от предвидения в текста случай решението се 
разпростира и спрямо случай, който не е предвиден в него, но му е подобен. 
И още нещо много важно – за да бъдат правени изводи по аналогия, трябва 
да е налице tertium comparationis, т.е. онова, в което сравняваните неща си 
съвпадат и е връзката помежду им. Ролята на „третото“ при сравняването 
на предвидените органи в Конституцията може да бъде само съдържанието 
от органична страна на властническите функции. И един бегъл поглед по-
казва, че няма нищо общо между специфичните правомощия на изброените 
в чл. 129, ал. 2 от Конституцията органи и тези на президента, вицепрези-
дента, или членовете на Висшия съдебен съвет. В чл. 129, ал. 2 от Консти-
туцията е посочено числото седем. То е закодирано в съзнанието на всеки. 
Недопустимо е да се правят разграничения там, където Конституцията не ги 
прави – след влизането  ѝ   в сила срокът да бъде намаляван или удължаван 
при преждевременно встъпване в длъжността на предшественика. 

б) Кое е основанието нормативните актове да определят период от вре-
ме, след изтичането на който властта не може да бъде упражнявана? 
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В крайна сметка житейският опит е показал, че трайното упражняване 
на власт от едно лице има за последица постигането на негативни резултати. 

Тези са в общи линии основанията Конституцията да определя различни 
по продължителност периоди от време, през които властта може да бъде 
упражнявана от едно лице. 

Но тук дебело трябва да се подчертае, че една норма не може да бъде 
тълкувана, без да е съобразена цялостната уредба на определен институт в 
Конституцията, а това е § 2 от преходните и заключителните разпоредби: 
до избирането на Върховния касационен и Върховния административен съд 
техните правомощия по чл. 130, ал. 3 и чл. 147, ал. 1 от Конституцията се 
упражняват от Върховния съд. 

В заключение към диспозитива на решението трябва да се добави: „Сро-
кът за избор на главен прокурор и на председателите на върховните съдили-
ща не може да бъде поставян в зависимост от приемането на новите устрой-
ствени и процесуални закони по § 4 от преходните и заключителните разпо-
редби на Конституцията. Неговата продължителност трябва да се изчислява 
от обнародването ѝ   през 1991 г. и не може да надвишава седем години.“ 

Особено мнение на съдията Мария Павлова
Решението е подкрепено с неубедителни мотиви и е неправилно по съ-

щество поради следните основания: 
От няколко разпоредби в КРБ може да се направи изводът, че консти-

туционният законодател прави разлика между мандат на държавен орган 
и пълномощия. В чл. 68, ал. 2 КРБ разглежда случая, при който народен 
представител „прекъсва пълномощията си за времето, през което е минис-
тър“. През това време той се замества от следващия по съответната листа, 
следователно мандатът на народния представител не се прекратява. В чл. 72, 
ал. 1 от КРБ се уреждат основанията за прекратяване на пълномощията на 
народен представител, който също се замества по съответния ред. Според 
чл. 97, ал. 1 и 2 КРБ пълномощията на президента се прекратяват при по-
сочените основания, а според ал. 3 от с.р. вицепрезидентът встъпва в длъж-
ността, т.е. мандатът се довършва. В аналогичен смисъл е и чл. 148, ал. 3 от 
КРБ. Наистина в тази разпоредба се споменава за прекратяване на мандата, 
но от смисъла  ѝ   следва, че се има предвид прекратяване на правомощията 
на конституционния съдия, а не на мандата. От посочените текстове от КРБ 
се налага изводът, че Конституционният законодател прави разлика меж-
ду мандат на конституционно установен орган като срок за упражняване на 
правомощия без значение от коя личност, от една страна, и пълномощията, 
които се упражняват от лицето, което заема длъжността, от друга. 

Принципът, че предсрочното прекратяване на пълномощията на мандат-
ния държавен орган не прекратява мандата, се прилага не само за консти-
туционно установените органи, но и за всички останали мандатни органи, 
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уредени със специални закони (кметове, общински съветници, изборни ор-
гани в държавните ВУЗ). 

След като принципът за прекратяване на пълномощията, но не и на ман-
дата има толкова широко приложно поле, няма основание той да не се при-
ложи и за органите по чл. 129, ал. 2 КРБ. От него следва, че при предсрочно 
прекратяване на правомощията на органите по чл. 129, ал. 2 КРБ, новоназ-
начените лица довършват вече започнатия мандат, а не се ползват от пълния 
седемгодишен срок. 

Възприетото в решението тълкуване, че при предсрочно прекратяване 
на правомощията на орган по чл. 129, ал. 2 КРБ за новоизбраното на длъж-
ността лице започва да тече нов седемгодишен мандат, противоречи на до-
сегашната практика на Конституционния съд (споменатото Решение № 8 от 
2000 г., както и Решение № 16 от 19 октомври 1999 г., обн., ДВ, бр. 95 от 2 
ноември 1999 г.). Такова противоречие беше допуснато и при определяне 
на предмета на делото. Решението на КС е непълно, защото в него не се 
обсъжда връзката на чл. 129, ал. 2 с § 2 от преходните и заключителните 
разпоредби на КРБ.  

Особено мнение на съдията Емилия друмева 
Водещ принцип при конституционното тълкуване е, че тълкуването на 

конкретна разпоредба задължително трябва да обхване всяка друга консти-
туционна разпоредба, имаща отношение към въпроса. Една конституционна 
разпоредба не може да се тълкува изолирано, защото самата Конституция 
представлява единство от правни конструкции и принципи. През призмата 
на това единство конституционното тълкуване цели да не допуска или да 
изглади неясноти и несъответствия, които могат да възникнат в прилагането 
на отделните конституционни норми. 

1. Това тълкуване е непълно, защото не разглежда и не се произнася 
по основни правни конструкции в Конституцията, които са релевантни по 
поставения пред Конституционния съд въпрос. На първо място, в мотиви-
те на решението не се търси отговор на въпроса, защо конституционният 
законодател е предвидил точно 7 години срок на длъжност (т.нар. мандат) 
за главния прокурор и за председателите на ВКС и на ВАС. Защо не 4 или 5 
години? Ако въпросът беше третиран в решението, щеше да стане ясно, че 
т.нар. мандати на висшите органи на власт в държавата са вместени в една 
обща конституционна схема: Народното събрание – 4 години, президентът на 
Републиката – 5 години, изборните членове на ВСС – 5 години, главният про-
курор и председателите на ВКС и ВАС – 7 години, Конституционният съд – 9 
години. В рамките на тази конституционна схема се разполагат, вече на зако-
ново равнище, и мандати от други конституционно предвидени институции 
с решаващи функции в държавното управление: управител и подуправители 
на БНБ – 6 години, председател и членове на Сметната палата – 9 години, и 
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др. Тази схема е рационална. Тя е създадена и вградена в снагата на Консти-
туцията с точно предназначение – да не допусне заемането и овакантяването 
на висшите политически решаващи длъжности в държавата в един и същ 
конкретен момент, когато доминира и управлява една политическа сила. 

С конституционната схема на сроковете се цели да се намали/изключи 
възможността за спекулативно използване на политическата конюнктура, за 
да не се обезсмислят заложените механизми на демокрацията. В това се със-
тои ratio-то на тази схема. 

Тази основна за конкретното конституционно дело линия на разсъжде-
ния въобще не е докосната в мотивите на решението. 

2. Не са докоснати и конкретни разпоредби на Конституцията, които 
имат пряко отношение към формирането на въпросния 7-годишен мандат 
– напр. § 2 от ПРЗ на Конституцията. Тази разпоредба предвижда, че до 
избирането на Върховния касационен съд и на Върховния административен 
съд техните правомощия по чл. 130, ал. 3 и чл. 147, ал. 1 от Конституцията 
се упражняват от Върховния съд на Република България. 

Това конституционно положение има развитие в Закона за Висшия съде-
бен съвет, чийто § 1 гласи: „До създаването на Върховния касационен съд и 
Върховния административен съд член на Висшия съдебен съвет по право е 
председателят на Върховния съд.“ Този закон е приет през август 1991 г. от 
същото Велико Народно събрание, което е приело тази конституция и свиде-
телства, че един и същ законодателен орган има „единна, непротиворечива 
воля при последователна, взаимно допълваща се правна уредба“ (Решение 
на КС № 16 от 1999). 

По този въпрос Конституционният съд се е произнесъл още през 1993 г. с 
тълкувателно решение (Решение на КС № 13 от 1993 г.), че „...до приемането 
на новите устройствени и процесуални закони всички функции на съдебна-
та власт, така както са предвидени в Конституцията, се осъществяват чрез 
заварената организация на съдебната власт и съобразно новите конституци-
онни изисквания за нейната дейност“. 

По тези съображения извършеното тълкуване е непълно и не съответ-
ства в достатъчна степен на смисъла и предназначението на тълкувателното 
правомощие на Конституционния съд да извежда ясно и пълно норматив-
ното съдържание от конституционните разпоредби, поради което подписах 
решението с особено мнение. 

РЕШЕНИЕ № 4 от 21 април 2005 г. по к.д. № 11/2004 г.186

делото е образувано по искане на: Общото събрание на Наказател-
ната колегия на Върховния касационен съд. Към него е присъединено за 
съвместно разглеждане и решаване к.д. № 4/2005 г., което е образувано по 

186 Обн., ДВ, бр. 37 от 29 април 2005 г.; попр., бр. 41 от 13 май 2005 г.



579VІ.1. НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

искане на Пленума на Върховния касационен съд. Двете искания имат ед-
накъв предмет.

Иска се: обявяване на противоконституционност на чл. 28, ал. 9, изр. 2 
от Закона за съдебната власт (ЗСВ) в редакцията след неговото изменение – 
ДВ, бр. 29 от 2004 г. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционен чл. 28, ал. 9, изр. 2 от Закона за съ-

дебната власт в редакцията след неговото изменение – ДВ, бр. 29 от 2004 г. 
Мотиви:
а) Въпроси
Конституционният съд трябва да отговори дали създадената с атакува-

ния член възможност за продължаване на конституцонно предвидения 7-го-
дишен срок, за който се назначават председателят на ВКС, председателят на 
ВАС и главният прокурор, противоречи на чл. 129, ал. 2 от основния закон.

б) Аргументи
Съгласно чл. 28, ал. 9 ЗСВ мандатът на председателя на Върховния ка-

сационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния 
прокурор започва от встъпването им в длъжност и те продължават да я из-
пълняват до встъпването на новоназначените. Съдържанието на разпоредба-
та сочи, че с нея се уточнява началото на срока на изпълнение на правомо-
щията на тримата магистрати. Наред с това тя конкретизира кога приключва 
упражняването на правомощията, като времето на приключване се поставя 
в зависимост от успешното завършване на процедурата за избор и назна-
чаване на съответните лица и встъпването им в длъжност. В частта, която 
определя края на правомощията на председателите на върховните съдилища 
и главния прокурор, разпоредбата противоречи на чл. 129, ал. 2 от Консти-
туцията. 

Срокът, за който президентът по предложение на Висшия съдебен съвет 
назначава председателите на върховните съдилища и главния прокурор, е 
седем години. Този срок е установен с чл. 129, ал. 2 от Конституцията. При 
приемането на конституционната разпоредба той е определен, като са съо-
бразени въведената със същата разпоредба забрана за повторно избиране и 
срокът на пълномощия на Народното събрание, което избира единадесет от 
членовете на Висшия съдебен съвет. В такъв смисъл са данните от стено-
графските протоколи на 170-ото и 175-ото заседание на Великото Народно 
събрание. 

За да гарантира стабилност на статуса на тези магистрати и тяхната 
несменяемост на заеманата длъжност, основният закон в ал. 3 на чл. 129 
изчерпателно изброява основанията за прекратяване на правомощията им 
преди изтичане на посочения срок. Възможност за неговото продължаване 
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не е предвидена. В Конституцията няма изрична уредба, позволяваща про-
дължителността на срока да бъде увеличена, каквато уредба съществува 
примерно по отношение на срока на пълномощия на Народното събрание в 
чл. 64, ал. 2. Тя не може да се извлече и от изискването тримата магистрати 
не само да се назначават, но и да се освобождават от президента. Това изис-
кване няма отношение към продължителността на срока. То е част от факти-
ческия състав, формиращ реда за назначаването и освобождаването, като при 
въвеждането му, както е отбелязал Конституционният съд в Решение № 13 от 
25 юли 1996 г. по к.д. № 11/1996 г., се е целяло „на президентския указ да се 
придаде преди всичко престижен характер“. Редът е приложим за освобож-
даването и на основанията по ал. 3, и поради изтичане на срока по ал. 2 на 
чл. 129 от Конституцията. Когато се прилага при изтичане на срока, по този 
ред се констатира приключването му и се осъществява освобождаването от 
заеманата длъжност, без да се променя неговата продължителност, защото 
увеличаването или намаляване  ̀и   би довело до нарушение на Конституцията. 

Оспорената разпоредба позволява председателите на върховните съдили-
ща и главният прокурор да продължат да изпълняват длъжността си след из-
тичане на конституционно установения срок от 7 години. Като позволява това, 
тя всъщност променя този срок и го увеличава с периода от изтичане на 7-те 
години до встъпването в длъжност на новоназначените или с неопределено 
по продължителност време. Но каквито и да са причините, в този именно 
случай чл. 28, ал. 9, изр. 2 ЗСВ допуска срокът на правомощия да се продъл-
жи и в противоречие с чл. 129, ал. 2 от Конституцията да превиши 7 години. 

Действително оспорената разпоредба създава възможност за председате-
лите на върховните съдилища и главния прокурор да продължат да изпълня-
ват длъжността до встъпване в длъжност на новоназначените, без изрично 
да определя тази възможност като продължаване на конституционно уста-
новения срок. От това обаче не може да се направи извод, какъвто се под-
държа в част от становищата, че разпоредбата няма за предмет и не урежда 
продължителността на срока по чл. 129, ал. 2 от Конституцията, а като няма 
съвпадение в предмета на регулиране, няма и противоречие с основния закон. 
Както се отбеляза, според чл. 28, ал. 9 ЗСВ началото на мандата на тримата 
магистрати започва от встъпването в длъжност и нейното изпълнение им се 
възлага до встъпването в длъжност на новоназначените. Изпълнявайки длъж-
ността, те несъмнено я заемат. Следователно чл. 28, ал. 9 ЗСВ определя не 
само откога, но и докога се заема длъжността от тях, или както началния, така 
и крайния момент на заемането  ѝ  . По такъв начин определя времето, през 
което тримата магистрати фактически упражняват правомощията си, а оттук 
и продължителността на срока за назначаването им на съответната длъжност. 
Тази продължителност освен от чл. 28, ал. 9 ЗСВ се урежда и от чл. 129, ал. 2 
от Конституцията. Затова има съвпадение в предмета на регулиране от двете 
разпоредби. Няма съответствие помежду им обаче досежно установеното от 
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тях време за заемане на длъжността от магистратите, назначени от президен-
та, което обосновава противоконституционността на чл. 28, ал. 9, изр. 2 ЗСВ. 

При произнасянето си по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Съдът, уп-
ражнявайки контрол за конституционност, преценява единствено налице ли 
е нарушение на разпоредби от основния закон, като преценката се основава 
на съдържащи се в тях принципи, изисквания, а не на разпоредби от други 
нормативни актове. В такъв смисъл са Решение № 3 от 30 декември 1991 
г. по к.д. № 17/1991 г., Решение № 3 от 10 май 1995 г. по к.д. № 6/1995 г., 
Решение № 7 от 26 март 1998 г. по к.д. № 5/1998 г. Затова в случая Съдът се 
съобразява с установената от Конституцията продължителност на срока за 
назначаване на тримата магистрати и отсъствието на конституционно пред-
видена възможност за продължаването му. Същевременно не взема предвид 
уредбата, която осигурява непрекъснатост в изпълнение на длъжността и 
се съдържа в други закони. Невъзможността да бъде взета предвид такава 
уредба следва и от обстоятелствата, че тя не е била предмет на контрол за 
конституционност и наред с това се отнася за други органи, които имат дру-
ги функции и чийто срок на правомощия е установен с други конституци-
онни или законови разпоредби, като самото му установяване със съответния 
нормативен акт се съпровожда от предвидени в същия акт ред и начин за 
неговото продължаване. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 4 с 
особено мнение. 

Представено е становище на съдията Неделчо беронов. 

Особено мнение на съдията Емилия друмева
Авторът не споделя произнесеното решение по следните съображения: 
1. Основното твърдение, че оспорената законова разпоредба предста-

влявала удължаване на предвидения от Конституцията 7-годишен мандат и 
с това е противоконституционна, считам за несъстоятелно и поради това 
неприемливо. 

Несъстоятелно е, защото уредбата на чл. 28, ал. 9 изр. 2 от Закона за 
съдебната власт (ЗСВ) въобще не засяга конституционно установения 7-го-
дишен мандат на главния прокурор и на председателите на ВКС и на ВАС, 
нито засяга конституционно установения ред за заемането/освобождаването 
на тези постове, а регулира хипотезата, когато 7-те години срок на въпрос-
ната длъжност са изтекли, но процедурата по заемането  ѝ   от нов титуляр не 
е приключила. Следователно не става въпрос за удължаване на 7-годишния 
мандат по Конституция, а за това, кой да изпълнява длъжността, кой да бъде 
„и.д.“ до заемането  ѝ   от нов титуляр по установения в Конституцията ред. 

Така че оспорената разпоредба не въвежда по-дълъг мандат; той по Кон-
ституция е 7 години. След неговото изтичане функциите се упражняват от 
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„и.д.“ до назначаването на нов титуляр. А изтеклият срок „кани“ процедура-
та да бъде довършена колкото може по-скоро. 

2. Кой да е този „и.д.“ до встъпването в длъжност на новия титуляр? 
Конституцията не съдържа уредба на тази хипотеза нито досежно изтекъл 
мандат на главния прокурор или на председателите на върховните съдили-
ща, нито при изтекъл мандат на съдия от Конституционния съд, който ман-
дат (9 години) също е уреден в Конституцията. И в двата случая – по чл. 129, 
ал. 2 и по чл. 147, ал. 2, Конституцията оставя на закона да уреди възможни-
те хипотези; оспорената разпоредба на ЗСВ регулира една от тези хипотези. 

Законодателят при липса на конституционно предвидени вицетитуляри 
е предпочел „изпълняващият длъжността“ да бъде досегашният титуляр до 
встъпването в длъжност на новия титуляр. Това решение не въвежда по-дъ-
лъг мандат, с което не противоречи на Конституцията, а развива заложеното 
в нея разбиране. Това разбиране е изведено по тълкувателен път от Консти-
туционния съд след проучване стенограмите на VII Велико Народно събра-
ние; Съдът е направил извода (Решение № 13 от 1996 г.).

Второто изречение на чл. 28, ал. 9 ЗСВ възпроизвежда широко прак-
тикуваната в законодателството уредба на хипотезата, в която мандатът на 
заета чрез избор длъжност е изтекъл, но новият титуляр още не е избран: 
тогава досегашният титуляр изпълнява функциите до надлежното заемане 
на длъжността от новия. В този смисъл е ясната и неоспорвана уредба на 
Закона за Конституционния съд, който закон е приет в 1991 г. от същото Ве-
лико Народно събрание (работещо като Народно събрание), което е приело 
Конституцията, за която става дума. Същата уредба се съдържа и в Закона за 
Сметната палата, в Закона за Българската народна банка, в Закона за Коми-
сията за финансов надзор и други закони. 

3. Поради това необосновано и неприемливо за съвременен Конститу-
ционен съд е да игнорира тази дългогодишна законодателна традиция, ос-
нована на Конституцията и прилагана при нейното действие, с формалното 
оправдание, че нищо извън оспорената разпоредба, макар и свързано с нея, 
няма значение за делото. 

С още по-силно основание неприемливо е Конституционният съд при 
наличието на становища от страните по делото да игнорира и разпоредба-
та на чл. 125а, ал. 8 от същия ЗСВ. Тази разпоредба е пряка последица от 
Първата поправка на Конституцията (ДВ, бр. 85 от 2003 г.) и регулира по 
абсолютно същия начин идентична хипотеза, само че в чл. 125а става дума 
за мандатите на „административните ръководители“ на съдебната власт. А 
следва да се има предвид, че на първо място сред административните ръко-
водители са посочени главният прокурор, председателят на ВКС и предсе-
дателят на ВАС (чл. 125а, ал. 1 ЗСВ). 

В заключение: чл. 28, ал. 9, изр. 2 от ЗСВ не нарушава Конституцията, 
а я развива, като регулира една от възможните неуредени от Конституцията 
хипотези, свързани с приключването на 7-годишния мандат по чл. 129, ал. 2. 
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Особено мнение на съдията Мария Павлова 
Решението противоречи както на разпоредби от Конституцията, така и 

на нейния разум. 
Искането по к.д. № 11/2004 г. е неоснователно. Член 129, ал. 2 от Кон-

ституцията изрично постановява, че председателят на ВКС, председателят 
на ВАС и главният прокурор се назначават и освобождават от президента на 
Републиката по предложение на Висшия съдебен съвет. От този текст след-
ва, че изтичането на срока на мандата автоматично не прекратява правомо-
щията на тези висши магистрати. Практиката на президентската институция 
потвърждава необходимостта от издаване на указ за освобождаване и след 
изтичане на пълен мандат на висшите съдебни магистрати. 

В Конституцията е уредена възможност за изпълнение на функции от 
държавни органи и след като са осъществени основания за прекратяване на 
правомощията им. В този смисъл е чл. 111, ал. 1 и 3 от Конституцията. 

Същата идея имплицитно е заложена в чл. 148, ал. 1 и 3 от Конституцията. 
В Конституцията чрез чл. 64, ал. 2, чл. 111, ал. 3, чл. 148, ал. 3, § 2 и § 7 

от преходните и заключителните  ѝ   разпоредби е закрепен принципът за не-
прекъснатост при упражняване на функциите на държавните органи, което 
е абсолютно необходимо за нормалната работа не само на администрацията, 
но и на съдебната система. Само в съответствие с този принцип може ра-
зумно да се тълкуват разпоредбите за императивния характер на мандатите 
на държавните органи. 

В Конституцията не може всичко да се уреди изрично и затова тя под-
лежи на тълкуване. И за президента не е изрично предвидено, че след изти-
чане на мандата му той може да продължи да изпълнява функциите си, но 
при необходимост смятам, че никой не би се усъмнил в такава възможност. 

Единствено висшите съдебни магистрати по чл. 129, ал. 2 от Консти-
туцията са представители на оглавяваните от тях институции. Много по-
добре е те да продължат да изпълняват своите функции и след изтичане на 
мандатите им до избиране на нови лица на тези длъжности, защото на тях е 
оказано доверие от две институции – Висшия съдебен съвет и президента, 
отколкото да им се търсят заместници. 

Решението не е в съответствие и с досегашната практика на Конституци-
онния съд, напр. Решение № 13 от 1996 г. по к.д. № 11/1996 г., Решение № 1 
от 1999 г. по к.д. № 34/1998 г. и Решение № 1 от 2004 г. по к.д. № 1/2004 г. 

В заключение, разпоредбата на чл. 28, ал. 9, изр. 2 от Закона за съдебна-
та власт не е противоконституционна. 

Особено мнение на съдията Евгени Танчев 
Принципната позиция по решението в настоящото дело е продиктувана 

от обстоятелството, че предварително не е изяснено в какво точно се изразя-
ва контролът за конституционност. Дали Конституционният съд проверява 
в духа на правния позитивизъм съответствието на текста на закона с Кон-
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ституцията, или на „живия“ закон с духа на Конституцията, конституциона-
лизма и конституционната практика, установена след приемане на основния 
закон на Република България от 1991 г.? 

Конституционният съд упражнява контрол за конституционност, като 
проверява съответствието между действащите закони включително и потен-
циалния конфликт, до който те могат да доведат с Конституцията в действие. 
Докато по този принципен въпрос не бъде предварително постигнато общо 
решение на Конституционния съд, принуден съм да основа преценката си за 
конституционност до текстуалната проверка на съответствието на закона с 
Конституцията при нормения контрол. 

Особено мнение на съдията Лазар груев 
Авторът не приема крайния извод в решението по следните по-важни 

съображения: 
За да се установи противоконституционност на определен законов текст, 

са необходими кумулативно поне две предпоставки, а именно: нормите на 
закона и Конституцията да имат един и същ предмет на регулиране и про-
тиворечието между тях да е „до степен на отрицание“ (Решение № 7 по к.д. 
№ 6/2004 г.). Предмет на сравнение по настоящото конституционно дело са 
разпоредбите на чл. 28, ал. 9, изр. второ ЗСВ и чл. 129, ал. 2 от Конституци-
ята, а то сочи, че те имат различен предмет. 

Конституционната разпоредба визира органа, който назначава и осво-
бождава от длъжност председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор 
(разбира се, и логически свързаните с това въпроси относно реда за назнача-
ване, срока и забраната за повторно избиране). Систематичното подреждане 
на правните норми в един закон, а още повече в Конституцията, е от същест-
вено значение за тълкуването им (Решение № 18 по к.д. № 19/1993 г.). Ето 
защо разпоредбата не може да се разглежда и тълкува изолирано, а във връз-
ка с първата алинея на същия текст, която повелява, че останалите магистра-
ти се назначават, респ. освобождават от длъжност от Висшия съдебен съвет. 

Ще е налице противоречие до степен на отрицание с чл. 129, ал. 2 от 
Конституцията, ако законов текст предвижда друг освен президента (или 
той, но при различни освен посочените параметри за срок, повторност и 
т.н.) да назначи, респ. освободи от длъжност висшите магистрати. 

В конкретния случай обаче законовата разпоредба не се занимава с въ-
проса, кой, за какъв срок и по какъв ред назначава и освобождава от длъж-
ност председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор, а повелява кой да 
изпълнява длъжността в периода след изтичане на мандата им до встъпване 
в длъжност на новоизбрания, ако, разбира се, възникне такава хипотеза на 
практика. Впрочем законодателят е уредил подробно процедурата по избор, 
като е предвидил, че тя започва не по-рано от два и не по-късно от един ме-
сец преди изтичането на установения в Конституцията седемгодишен срок. 
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Независимо от причините възможността към момента на изтичане на 
определения срок все още да не е избран, или пък, макар и избран, да не е 
встъпил в длъжност нов титуляр е реална и добре позната на всички от ця-
лостната обществена практика.

Законодателния подход при регулирането на подобна ситуация винаги 
е един и същ – до встъпването в длъжност на новоизбрания досегашният 
титуляр изпълнява длъжността.

Авторът не приема, че случаят с председателите на ВКС и ВАС и глав-
ния прокурор е толкова особен и различен от останалите, че само за него 
трайно общоприетото да не важи.

РЕШЕНИЕ № 1 от 7 март 2006 г. по к.д. № 8/2005 г.187 
делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 2 от 

Закона за Конституционния съд (ЗКС), чл. 38, ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 125а, ал. 8 от 
Закона за съдебната власт (ЗСВ). 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията. 

Конституционният съд реши: 
1. Обявява за противоконституционни чл. 5, ал. 2 от Закона за Конститу-

ционния съд и чл. 125а, ал. 8, изр. второ от Закона за съдебната власт. 
2. Отхвърля искането на главния прокурор за обявяване като противокон-

ституционни на чл. 38, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация и чл. 125а, ал. 8, изр. първо от Закона за съдебната власт. 

Мотиви: 
а) Въпроси
При преценката на конституционосъобразността на оспорената разпо-

редба трябва да се отговори на въпроса, дали предвиденото в закона продъл-
жение на изпълнението на функциите на административните ръководители 
на съдебната власт до встъпване в длъжност на техните приемници предста-
влява удължаване на срока на мандата. 

б) Аргументи
След първото изменение на Конституцията (ДВ, бр. 85 от 2003 г., в сила 

от 1 януари 2004 г.) всички административни ръководители в съдебната власт 
придобиха качеството на органи с конституционно определен статус. С из-
ключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя на 
Върховния административен съд и на главния прокурор тези ръководители 
се назначават на длъжност за срок от пет години с право на повторно назна-
чаване – чл. 129, ал. 5 от Конституцията. С изменението на чл. 129, ал. 3 от 

187 Обн., ДВ, бр. 23 от 17 март 2006 г. 
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Конституцията (ДВ, бр. 85 от 2003 г.) бяха уредени едни и същи основания за 
освобождаване от длъжност на всички административни ръководители в съ-
дебната власт, от което следва без съмнение изводът, че конституционният за-
конодател третира председателите на върховните съдилища и главния проку-
рор еднакво с останалите административни ръководители в съдебната власт. 
За тях също е необходимо правомощията им да бъдат ограничени с изтичане 
на срока на мандатите им. Мотивите на Конституционния съд по Решение 
№ 4 от 2005 г., с което бе прието, че срокът на мандатите на председателя на 
ВКС, председателя на ВАС и на главния прокурор не могат да се продължават 
със закон, важат и за останалите административни ръководители в съдебната 
власт. Член 125а, ал. 8, изр. 2 противоречи на чл. 129, ал. 5 от Конституцията 
поради това, че допуска административният ръководител да продължи да 
изпълнява ръководната длъжност до встъпване на неговия приемник. 

Решението е подписано от 12 съдии.
Представено е становище на съдията Румен Янков. 
Особено мнение на съдията Лазар груев – вж. раздел VІІІ.

Особено мнение на съдията Емилия друмева 
Съдията не споделя произнесеното решение в частта му, с която се обя-

вява противоконституционност на чл. 5, ал. 2 от Закона за Конституционния 
съд и на чл. 125а, ал. 8, изр. 2 от Закона за съдебната власт. Съдията счи-
та, че оспорената законова уредба (чл. 5, ал. 2 от ЗКС и на чл. 125а, ал. 8, 
изр. 2 от ЗСВ) не представлява удължаване на фиксирани от Конституцията 
мандати, защото не засяга конституционно установения 9-, респ. 5-годишен 
мандат, нито засяга установения ред за заемането/освобождаването на тези 
длъжности, а регулира изключителната ситуация, при изтекъл мандат кой 
да изпълнява функциите до встъпването в длъжност на титуляра на новия 
мандат. Конституцията не съдържа уредба на тази хипотеза, като в двата ос-
порени случая оставя на закона да създаде уредба. Според съдията схемата 
на мандатите е разчетена за идеално прилагане – пълният мандат изтича и по 
установения ред започва нов пълен мандат и т.н. Това е правилото. А изтича-
нето на мандата, когато не е извървяна процедурата за определяне титуляря 
на новия мандат, представлява едно от възможните изключения. Това изклю-
чение в някои случаи има изрична конституционна уредба (чл. 64, ал. 3), но 
в останалите няма. Така самата Конституция е предоставила пространство 
за уреждане на неуредени от нея въпроси – законодателят трябва да създаде 
уредба, съобразена с предназначението на мандатите, но едновременно с 
това и осигуряваща изпълнението на публичните функции, възложени от 
Конституцията на въпросните висши длъжности. 

Особено мнение на съдията Мария Павлова – вж.  раздел VІІ.
Особено мнение на съдията Стефанка Стоянова – вж.  раздел VІІІ.
Особено мнение на съдията Евгени Танчев – вж.  раздел VІІІ.
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VI.2. Върховен касационен съд – организация 
и дейност

VI.2.1. Структура на Върховния касационен съд

Чл. 119. (1) Правораздаването се осъществява от Върховния касацио-
нен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и 
районни съдилища. 

РЕШЕНИЕ № 10 от 29 април 1998 г. по к.д. № 8/1998 г.188

делото е образувано по искане: на Министерския съвет.
Иска се: да се даде задължително тълкуване на чл. 119, ал. 1 от Консти-

туцията по въпроса, изисква ли Конституцията съществуването на военна 
колегия при Върховния касационен съд, а с оглед чл. 126, ал. 1 от Конститу-
цията и на военни прокурори към Главната прокуратура. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията. 

Конституционният съд реши: 
По смисъла на чл. 119, ал. 1 от Конституцията като трета касационна 

инстанция за делата на военните съдилища действа Върховният касационен 
съд, без да е предвидено обособяването на специално поделение (колегия, 
отделение), което да разглежда тези дела. Възможността за създаване на та-
кова поделение обаче не е преградена и съгласно чл. 133 от Конституцията е 
допустимо да стане със закон. 

Също така със закон, без да е предвидено в Конституцията, е създадена 
и Военната прокуратура към Главната прокуратура. По силата на чл. 126, 
ал. 1 от Конституцията съществуването ѝ  е оправдано само ако има военна 
колегия към Върховния съд. 

От изключителна компетентност на законодателя е да прецени необхо-
димостта от тези структурни звена в съдебната и прокурорската система.

Мотиви:
а) Въпроси
Чрез тълкуване на чл. 119, ал. 1 от Конституцията Конституционният 

съд трябва да отговори на въпроса, изисква ли Конституцията съществу-
ването на Военна колегия при ВКС и на военни прокуратури към Главната 
прокуратура и ако не, допуска ли създаването на такива поделения, по чия 
преценка и с какъв акт.

188 Обн., ДВ, бр. 52 от 8 май 1998 г.
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б) Аргументи
Конституцията предвижда създаването само на един Върховен каса-

ционен съд в съдебната система на страната. Това особено е подчертано 
в чл. 124 от Конституцията, съгласно който Върховният касационен съд 
осъществява съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от 
всички съдилища, в това число и специализираните съдилища, каквито са 
военните. При това не е предвидено формирането във Върховния касаци-
онен съд на специални поделения (колегии, отделения, състави), които да 
разглеждат делата на тези съдилища. Както вече бе казано, с чл. 133 от 
Конституцията е предоставено организацията и дейностите на съдилищата 
да се уреждат със закон. Така че понастоящем Военната колегия във Вър-
ховния касационен съд съществува единствено по силата на Закона за съ-
дебната власт, без да има конституционна разпоредба, която да предвижда 
необходимостта от създаването ѝ  . 

Ето защо исканото тълкуване на чл. 119, ал. 1 от Конституцията би след-
вало да бъде в смисъл, че като трета касационна инстанция за делата на 
военните съдилища действа Върховният касационен съд, без да е предви-
дено обособяването на специално поделение (колегия, отделение), което да 
разглежда тези дела. Възможността за създаване на такова поделение обаче 
не е отречена от Конституцията. Съгласно чл. 133 от нея това е допустимо 
да стане със закон. 

Колкото се отнася до втория въпрос – относно участващите прокуро-
ри по военните дела пред Върховния касационен съд, – следва да се има 
предвид разпоредбата на чл. 113 ЗСВ, съгласно която съществува военна 
прокуратура като военно учреждение съобразно Закона за всеобщата во-
енна служба в Република България. Тя се ръководи от прокурора на въоръ-
жените сили, който е и заместник главен прокурор. Създаването  ѝ   също не 
е обусловено от изрична конституционна разпоредба, а е ползван текстът 
на чл. 133 от Конституцията, който възлага на законодателя да уреди и 
организацията и дейността на прокурорските органи. При това очевидно 
се е имало предвид и създаването на Военна колегия към Върховния каса-
ционен съд и конституционното положение по чл. 126 от Конституцията, 
според което структурата на прокуратурата трябва да съответства на тази 
на съдилищата. 

От изложеното следва, че съществуването на Военната прокуратура е 
обвързано от съществуването на Военната колегия към Върховния касацио-
нен съд, че тяхното създаване не е задължително според Конституцията и че 
единствено от преценката на законодателя зависи по-нататъшното запазване 
на тези структурни звена в съдебната и прокурорската система. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.
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VI.2.2. дейност на ВКС – характер и обхват189

Чл. 124. Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен 
надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. 

РЕШЕНИЕ № 16 от 16 юни 1998 г. по к.д. № 7/1998 г.190

делото е образувано по искане на: 50 народни представители. 
Иска се: установяване на противоконституционност на разпоредбата на 

§ 20 от Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния 
кодекс (ЗИДНПК) (ДВ, бр. 21 от 1998 г.), с която се създава чл. 349, ал. 2 и 3 
от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на 50 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбите 
на чл. 349, ал. 2 и 3 от Наказателно-процесуалния кодекс, създадени с § 20 
от Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс 
(ДВ, бр. 21 от 1998 г.). 

Мотиви:
а) Въпроси
Конституционният съд трябва да отговори дали наказателният процес е 

триинстанционен и кога са допустими изключения от този принцип, както и 
доколко чрез въведените изключения се накърняват правото на гражданите 
на защита, равнопоствеността на страните в процеса и установяването на 
истината.

б) Аргументи
I. Разпоредбите, чиято противоконституционност се иска да бъде устано-

вена, съставляват част от една съществена реформа на Наказателно-процесу-
алния кодекс, извършена с приетия на 5 февруари 1998 г. Закон за изменение 
и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Наред с аналогичните 
изменения и допълнения на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 124 
от 1997 г.) става дума за реформа, чието съдържание се състои всъщност в 
приемане на „новите... процесуални закони“, предвидени в § 4 от преходните 
и заключителните разпоредби на Конституцията като условие за влизане в 
действие на определената с Конституцията организация на съдебната власт. 
По този начин се изпълнява, макар и далеч след срока по § 3, ал. 2 от преход-

189 Вж. още: Решение № 27 от 1998 г., Решение № 7 от 2002 г., Решение № 9 от 2002 г. и 
Решение № 4 от 2004 г.

190 Обн., ДВ, бр. 71 от 23 юни 1998 г.
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ните и заключителните разпоредби на Конституцията, изискването за при-
веждане на съдебната система в съответствие с Конституцията. 

От гледна точка на съществото на предписаната от Конституцията ре-
форма съдържанието ѝ   включва, освен създаването на нови съдилища, из-
менения във второинстанционното производство и замяната на заварения 
преглед по реда на надзора с касационното обжалване. Точно в това се със-
тои предназначението на § 20 ЗИДНПК, с който са създадени оспорените 
разпоредби и въобще се въвежда касационното производство. Конститу-
ционноправното основание за въвеждането на касационното обжалване се 
съдържа в чл. 119, ал. 1 от Конституцията, който предписва създаването на 
Върховен касационен съд. 

Тълкуването на съответните конституционни разпоредби и преди всичко 
на чл. 119, ал. 1 не разкрива съществуването на конституционен императив 
в този смисъл. Ето защо Конституционният съд намира, че на триинстанци-
онното производство трябва да се гледа като на принципно и преобладава-
що разрешение, от което са възможни изключения по определени категории 
дела. В това отношение меродавни могат да бъдат съображения също със 
значение на процесуални ценности, каквито са бързината на правораздава-
нето, процесуалната дисциплина и процесуалната икономия. 

От такова разбиране трайно се е ръководил българският законодател, 
който е възприел същия подход и в областта на производството по граждан-
ски дела (срв. чл. 218а, буква „а“ ГПК) и изрично го е изразил в чл. 15, ал. 1 
от Закона за съдебната власт. 

II.1. След като в чл. 349, ал. 1 НПК е посочено кои актове на въззив-
ния съд могат да бъдат обжалвани по касационен ред с изключения, чиято 
конституционосъобразност не е оспорена, ал. 2 на същата разпоредба по-
становява, че не подлежат на касационно обжалване присъдите, по които е 
наложено наказание глоба до 500 000 лв. 

С изключването от обхвата на касационното обжалване на присъдите, 
по които е наложено наказание глоба до 500 000 лв., се разширяват възмож-
ностите за Върховния касационен съд да осъществява върховен съдебен 
надзор за точното и еднакво приложение на законите от всички съдилища – 
функция, която му е възложена с разпоредбата на чл. 124 от Конституцията. 
С измененията в Наказателно-процесуалния кодекс касационният контрол 
е централизиран и е възложен само на Върховния касационен съд (чл. 38, 
ал. 2 НПК). Стесняването на кръга на съдебните актове, които могат да 
бъдат обжалвани по касационен ред, има за последица облекчаването на 
Върховния касационен съд от прекомерна и ненужна натовареност и му 
позволява пълноценно да изпълнява функцията по чл. 124 от Конституция-
та. Това правомощие се изразява във върховен съдебен надзор върху всички 
съдилища, а не върху всички съдебни актове. Изключването на част от тях 
е, както се посочи, в реализация на други процесуални ценности – възмож-
ност, която Конституцията е предоставила на законодателя. 
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В заключение Конституционният съд намира, че обсъжданото ограни-
чение не противоречи на конституционните начала на наказателния процес 
и че не са налице основания за обявяването му за противоконституционно. 

2. В ал. 3 на чл. 349 НПК е дадена възможност на касационната инстан-
ция сама да откаже да образува касационно производство в три поотделно 
посочени хипотези. За разлика от предходната алинея, в която от предмета 
на касационното обжалване е изключена категория присъди, определена с 
оглед на наложеното наказание, в ал. 3 образуването на касационно про-
изводство е в зависимост от преценката на самата касационна инстанция. 
Става дума за т.нар. факултативна касация, която се привежда в действие 
само по преценка на Върховния касационен съд. 

Независимо че на касационната инстанция е предоставена възможност-
та да упражни дискреция във всяка една от тези хипотези, разглеждани 
като такива, те могат да обосноват предимство на принципите за бързина и 
процесуална икономия. От друга страна, въпреки че в закона не е откроена 
фазата, в която касационната инстанция взема решение да не образува кас-
ационно производство, не подлежи на съмнение, че конституционните на-
чала на наказателния процес намират приложение и в тази фаза. От това, че 
законодателят е предоставил на касационната инстанция да създаде и развие 
процедурата по приложението на чл. 349, ал. 3 НПК, не следва, че в рамките 
на тази процедура не действат конституционните принципи за равенство на 
гражданите пред закона, за равенство на страните в наказателния процес и 
за право на защита във всички стадии на процеса. 

Актът, с който се отказва образуването на касационно производство, е 
акт на правораздаване и предназначението му е да спести разглеждането на 
касационната жалба в случаите, когато то би довело до постановяване на 
решение на касационната инстанция със същото съдържание и последици 
(срв. чл. 371, ал. 2, т. 2 НПК). Това още веднъж показва, че при приложени-
ето на чл. 349, ал. 3 НПК изцяло действат посочените по-горе конституци-
онни гаранции, които съставляват преграда срещу произволното лишаване 
на осъдения от проверката по касационен ред. Такава гаранция е и добросъ-
вестното приложение на разглежданата разпоредба, предположение за което 
се дължи на съдилищата и се очаква от тях поначало по всеки закон. 

На последно място, трябва да се отбележи, че законодателят е предви-
дил и коректив по отношение на присъди и решения, непроверени по каса-
ционен ред, като е създал ново основание за възобновяване (чл. 362, ал. 1, 
т. 5 НПК). 

По тези съображения Конституционният съд намира, че и ал. 3 на чл. 
349 НПК не противоречи на Конституцията и че искането подлежи на от-
хвърляне изцяло. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 3 с 
особено мнение. 
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Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев 
Авторът е подписал с особено мнение Решение № 16 от 16 юни 1998 г. 

по к.д. № 7/1998 г. в частта, в която е оставено без уважение (отхвърлено) 
искането за установяване на противоконституционност на разпоредбата на 
чл. 349, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), създадена с § 20 
от Закона за изменение и допълнение на НПК (ДВ, бр. 21 от 21 февруари 
1998 г.). Съгласно тази разпоредба касационната инстанция може да не об-
разува касационно производство, когато е наложено наказание лишаване от 
свобода до една година или друго по-леко наказание, когато е присъдено 
обезщетение поотделно до 600 000 лева или когато повторно обжалваната 
присъда за утежняване положението на подсъдимия е същата, еднаква или 
по-благоприятна за него от веднъж отменената на същото основание. 

Дадена е следователно възможност на касационната инстанция да отка-
же да образува касационно производство, като прояви дискреция във всяка 
една от посочените три хипотези („факултативна“ касация). 

В този  ѝ   вид уредбата съдържа недостатъци, които разкриват противо-
речия с някои конституционни начала на наказателния процес. Като е пре-
доставил на касационната инстанция правото на дискреция при образуване-
то на касационно производство в разглежданите три случая, законодателят 
не е определил границите, в които тя може да бъде упражнена. Всъщност 
този стадий от производството пред касационната инстанция е останал из-
цяло неуреден. В това отношение не е достатъчно да се предположи, както 
се прави това в становището на министъра на правосъдието и правната ев-
роинтеграция, че в хода на съдебната практика ще бъде създадена и доразви-
та съответна процедура от страна на Върховния касационен съд. След като 
разпоредбата на чл. 349, ал. 3 НПК поначало представлява изключение от 
изискването наказателният процес да бъде триинстанционен, необходимо е 
условията, при които изключенията ще бъдат прилагани, да бъдат определе-
ни от закона. И в тази фаза на наказателния процес, респ. на касационното 
производство (която би завършила с правораздавателен акт, а не с акт на раз-
пореждане), следва да намерят приложение конституционните гаранции за 
равенство на гражданите пред закона, за равенство на страните в наказател-
ния процес и за осигуряване, също при условията на равенство, на участие 
и на право на защита във всички стадии на процеса. 

Липсата на уредба на разглеждания стадий води до несъответствие на 
разпоредбата на чл. 349, ал. 3 НПК с изискванията за еднакво приложение 
на закона на основата на предварително установени и известни за всички 
критерии. 

Особено мнение на съдията Асен Манов
Авторът намира, че е противоконституционна разпоредбата на чл. 349, 

ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс, съгласно която Върховният ка-
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сационен съд може да не образува касационно производство в случаите, ко-
гато е наложено наказание лишаване от свобода до една година или друго 
по-леко наказание, когато е присъдено обезщетение поотделно до 600 000 
лева или когато повторно обжалваната присъда за утежняване положението 
на подсъдимия е същата, еднаква или по-благоприятна за него от веднъж 
отменената по същото искане. 

С тази разпоредба законодателят е предоставил на касационната ин-
станция правото на свободен избор, дали да разгледа една жалба, или не. 
При това не са установени критериите и границите, в които това право може 
да бъде упражнено. Член 349, ал. 3 НПК представлява изключение от създа-
дения с Конституцията триинстанционен наказателен процес и това е нала-
гало условията, при които то ще бъде прилагано, да бъдат ясно определени 
от закона. Липсата на конкретна уредба на случая ще доведе до неравенство 
на страните в наказателния процес, а оттам и до произволно отношение при 
разглеждане на касационните жалби в посочените случаи. Не е оправдание 
твърдението, че се касае до маловажни случаи. Налагането на наказание от 
една година лишаване от свобода съвсем не е леко наказание, за да се счита 
случаят за маловажен и да се лиши подсъдимият от възможностите да иска 
касационен контрол на присъдата му. 

Липсата на конкретна и ясна уредба на предвиденото в чл. 349, ал. 3 
НПК изключение от принципа за триинстанционност на наказателния про-
цес е нарушение на чл. 4, ал. 1 от Конституцията и на съдържащото с в него 
положение, че България е правова държава, която се управлява според зако-
ните на страната. 

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров 
Искането следва да бъде уважено и разпоредбите на чл. 349, ал. 2 и 3 

НПК обявени за противоконституционни. 
1. На първо място, нарушава се основното конституционно право на вся-

ко лице да докаже чрез съд своята невиновност. Избраният в чл. 349, ал. 2 и 
3 НПК критерий (тежестта на наказанието) е несъответен на целите на пра-
восъдието. Съгласно чл. 121, ал. 2 от Конституцията „Производството по де-
лата осигурява установяването на истината“. Принципът за установяване на 
истината е основен конституционен принцип в материята на наказателното 
производство, който има абсолютен характер и не може да бъде накърняван 
със законодателна уредба. Държавата е длъжна да осигури такова произ-
водство (процедура) по наказателните дела, което да изключи осъждането 
на невинни (невиновни) хора. С разпоредбите на чл. 349, ал. 2 и 3 НПК 
държавата ограничава това право за определен кръг от лица единствено по 
съображения за процесуална икономия. Лице, срещу което е постановена 
осъдителна присъда за престъпление, което то не е извършило, е лишено 
от възможността да подаде касационна жалба и да докаже наличността на 
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някое от касационните основания по чл. 352 НПК само защото наложеното 
му наказание е ниско. 

Аргументът, че на осъденото лице са осигурени две инстанции (първа и 
въззивна) е безсмислен в този случай, тъй като той важи за всички дела. Ако 
двете инстанции са достатъчни да гарантират установяването на истината, 
то касационната инстанция е ненужна за всички присъди, а не само за посо-
чените в чл. 349, ал. 2 и 3 НПК. 

2. На второ място, нарушава се принципът на равенство на гражданите 
(чл. 6, ал. 2 от Конституцията), включително и принципът за равенство на 
страните в съдебния процес – чл. 121, ал. 1 от Конституцията. Равенството 
на страните в процеса следва да важи не само за противоположните страни в 
процесуалното отношение (например прокурор и обвиняем), но и за лицата 
на едната страна на правоотношението (например двама или повече обви-
няеми). Недопустимо е по едно и също дело, за едно и също престъпление 
лицето, което е осъдено да заплати глоба от 450 000 лева, да е лишено от 
право на касационна жалба (чл. 349, ал. 2 НПК), а лицето, осъдено на глоба 
от 550 000 лева, да има право на такава жалба. Първото лице трябва да раз-
полага с възможността лично да упражни своето право на защита (да подаде 
касационна жалба), независимо дали такава жалба е подадена, или не от 
друго осъдено лице. 

В заключение авторът отбелязва, че въпросите за организацията и функ-
ционирането на съдебната власт спадат към въпросите за организацията и 
функционирането на държавната власт въобще. Основните права на граж-
даните винаги имат приоритет пред интересите на държавата в тези случаи. 
Ето защо по това дело основният въпрос пред Съда не е дали държавата 
е длъжна да предвиди трета инстанция по всички дела, а дали, като не е 
предвидила такава инстанция, е нарушила основни конституционни права. 
Недопустимо е държавата чрез закон да нарушава основни права поради съ-
ображения за процесуална икономия, бързина на процеса или бюрократич-
но удобство. Задължение на държавата е да намери такива средства за ре-
шаване на организационни въпроси, които не засягат (ограничават) основни 
права. Изключенията в тази насока са допустими само в защита на изрично 
посочени в Конституцията върховни ценности – например националната си-
гурност или обществения ред и здравето на хората. 

РЕШЕНИЕ № 9 от 24 октомври 2002 г. по к.д. № 15/2002 г.191 
делото е образувано по искане на: Върховния касационен съд (ВКС), 

Общо събрание на гражданската колегия.
Иска се: обявявана на противоконституционност на Закона за изменение 

и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж (ЗИДЗМТА) 
191 Обн., ДВ, бр. 102 от 1 ноември 2002 г.
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(ДВ, бр. 46 от 2002 г.). С искането са оспорени § 1 ЗИДЗМТА и § 3, ал. 1 от 
преходната разпоредба на закона. Предвид обусловеността на останалите 
разпоредби на § 2 и § 3, ал. 2 от оспорените § 1 и § 3, ал. 1 се иска обявяване 
на целия закон за противоконституционен. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията. 

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционен § 3, ал. 1 от преходната разпоредба 

на Закона за изменение и допълнение на Закона за международния търгов-
ски арбитраж (ДВ, бр. 46 от 2002 г.) в частта със следното съдържание: „от-
меня наложените обезпечителни мерки“. 

Отхвърля в останалата част искането на Върховния касационен съд, 
Общо събрание на гражданската колегия, за обявяване за противоконститу-
ционен на целия Закон за изменение и допълнение на Закона за международ-
ния търговски арбитраж. 

Мотиви:
а) Въпроси
Конституционният съд трябва да отговори дали въведената с измене-

нието на чл. 47 ЗМТА различна от дотогава съществуващата процесуална 
форма на съдебен контрол върху арбитражни решения – отмяна от ВКС, е 
противоконституционна, както и дали предвиденото спиране на изпълнени-
ето на арбитражното решение като обезпечителна мярка, допустима само 
от ВКС срещу представяне на обезпечение, противоречи на Конституцията.

б) Аргументи
За твърдяната противоконституционност на § 1 ЗИДЗМТА, с който е 

изменен чл. 47 ЗМТА
Оспореният § 1 ЗИДЗМТА, респ. измененият с него чл. 47 ЗМТА, не 

противоречи на конституционни разпоредби. 
1. Парламентарните материали – доклад на Комисията по правни въпро-

си, предложения на членовете на комисията, стенографските протоколи от 
пленарните заседания (НС, № 253-03-23 от 23.IV.2002 г., ХХХIХ НС, стено-
графски дневници, книга 32 – стр. 114 и сл., книга 35 – стр. 44 и сл.), показ-
ват единодушие при приемане на изменението на чл. 47 ЗМТА и свързаните 
с това мотиви за рационализиране, бързина и стабилизиране на целия арби-
тражен процес. Изменението засяга само частта относно съда – ВКС, който 
е компетентен да се произнася по искане за отмяна на порочни арбитражни 
решения и свързаните с променената подсъдност акцесорни въпроси. Фор-
малните конституционни изисквания по обсъждане и приемане на измене-
нията са спазени. 

2. От разпоредбата на чл. 119, ал. 1 от Конституцията, изброяваща ви-
довете съдилища, които осъществяват правораздаването, не може да се на-
прави извод за конституционно изискване за задължителност на триинстан-
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ционно производство във всички случаи (Решение № 16 от 16 юни 1998 г. 
по к.д. № 7/1998 г. – ДВ, бр. 71 от 1998 г., Решение № 27 от 15 октомври 
1998 г. по к.д. № 20/1998 г. – ДВ, бр. 121 от 1998 г.). Въпросите за съдебните 
инстанции се уреждат в устройствените, процесуалните и други закони, съ-
държащи процесуални правила. Към това насочва конституционната разпо-
редба на чл. 133, съгласно която организацията и дейността на съдилищата 
се уреждат със закон. Едва ли може да има съмнение, че инстанционността 
е елемент, свързан с организацията и дейността на съдилищата. Установе-
ната с наказателните и гражданските процесуални закони преобладаваща 
триинстанционност не е обвързана с конституционни императиви. Поради 
това няма конституционна пречка с друг закон, различен от процесуалните, 
да бъде установена за някои спорни правоотношения различна от общопри-
етата с НПК и ГПК инстанционност. 

3. С разпоредбата на чл. 56 от Конституцията се дават гаранции, свър-
зани с правото на защита на гражданите, при нарушаване или застрашаване 
на правата и законните им интереси, а чл. 122, ал. 1 от Конституцията детай-
лира правото на защита на гражданите и юридическите лица, когато те са 
необходими по причини, свързани с дейността на съдебната власт. Консти-
туционно регламентираната с чл. 122, ал. 1 съдебна защита на гражданите и 
юридическите лица се отнася за всички стадии на процеса. 

Оспореното законодателно решение с изменението на чл. 47 ЗМТА не 
противоречи на посочените конституционни разпоредби. 

Защита срещу постановените в арбитражно производство решения е 
именно защитата пред държавния съд по реда и на специфичните за арби-
тражното производство основания по чл. 47 ЗМТА. Фактът, че тази защита се 
реализира в една инстанция – ВКС, не ограничава правото на защита. Макар 
и извън „съдебната власт“, установените със ЗМТА правила за производство 
пред арбитражен съд го поставят на нивото на своеобразен „стадий на про-
цеса“ по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Конституцията, при което защитата по 
чл. 47 ЗМТА е следващият стадий. От тази гледна точка, доколкото чл. 122, 
ал. 1 in fine има предвид наличието винаги на повече от един стадий на про-
цеса, защитата в рамките на арбитражния процес в неговата цялост се оси-
гурява в два стадия: пред недържавния, арбитражен, и пред държавния съд.

4. Конституцията в чл. 124 очертава общата и най-съществена задача на 
ВКС да „осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прила-
гане на законите от всички съдилища“. Посоченото задължение за ВКС не 
може да бъде делегирано на друг съд със закон именно защото то е възложе-
но само на него с основния закон. От това обаче не следва непременно, че 
на ВКС е конституционно запретено да осъществява и други възложени със 
закон дейности, свързани с правораздаването. Типичен пример в подкрепа 
на посоченото е чл. 81, ал. 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) (обн., ДВ., 
бр. 59 от 1994 г.; посл. изм., бр. 74 от 2002 г.), според който Върховният 
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касационен съд решава споровете за подсъдност, когато страна по тях е апе-
лативен съд. 

Възложената на ВКС с оспорваното изменение правораздавателна дей-
ност по разглеждане на исковете по чл. 47 ЗМТА, при която типичните кон-
тролноотменителни функции са запазени, без да може да решава материал-
ноправните спорове по същество (аргумент от чл. 49 ЗМТА), не противоре-
чи на чл. 124 от Конституцията. 

За противоконституционността на § 3, ал. 1 от преходната разпоред-
ба на ЗИДЗМТА

Разпоредбата на оспорения § 3, ал. 1 от преходната разпоредба на закона 
е противоконституционна само в частта, с която се нарежда на Софийски 
градски съд (СГС) да отмени наложените от него обезпечителни мерки. В 
нарушение на чл. 8 от Конституцията за разделение на властите и на чл. 117, 
ал. 2 от Конституцията за независимостта на съдебната власт законодател-
ният орган фактически сам предрешава съдбата на съдебните актове, с които 
са били наложени съответни обезпечителни мерки, и със закона задължава, 
нарежда независимият орган на съдебната власт, в случая Софийският град-
ски съд, да отмени обезпечителните мерки. Съдът е лишен от присъщата му 
функция да решава, защото освен да отмени, друга възможност законодател-
ният орган не му е предоставил. 

С посочената част от разпоредбата на § 3, ал. 1 ПРЗИДЗМТА противо-
конституционно е нарушено и правото на защита на гражданите по чл. 56, и 
на тях, и на юридическите лица по чл. 122, ал. 1 от Конституцията. В пери-
ода след разпоредената със закона отмяна на обезпечителните мерки от СГС 
до постановяването на нови от ВКС имуществените интереси на заинтере-
сованите страни са лишени от защитата на обезпечението. 

В останалата част § 3, ал. 1 ПРЗИДЗМТА надлежно урежда как да се 
постъпи с висящите дела, по които няма постановено влязло в сила решение. 

Противоконституционната част от § 3, ал. 1 от преходната разпоредба 
на закона не променя смисъла на останалата част, респ. смисъла на целия 
оспорен закон, при което той следва да продължи да действа. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 1 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Васил гоцев 
Законът за изпълнение и допълнение на Закона за международния тър-

говски арбитраж (ЗИДЗМТА) е изяло противоконституционен.
1. Предявяването на иска за отмяна на едно арбитражно решение пред 

ВКС като единствена инстанция засяга правото на защита – чл. 56 от Кон-
ституцията, чл. 122 от Конституцията и чл. 124 от Конституцията. Предоста-
вянето, решаването на един гражданскоправен спор само пред една съдебна 
инстанция, без възможност за контрол върху нейното решение, не създава 
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гаранция за пълноценно право на защита. Така е и когато единствената ин-
станция е Върховният касационен съд.

Предоставянето за решаването на едно исково производство, каквото е 
отмяната на арбитражно решение по чл. 47 ЗМТА, направо на Върховния 
касационен съд противоречи на функцията, която този съд има. Липсата на 
възможност за контрол върху неговото решение не осигурява пълноценна 
защита на гражданина, каквато изисква разумът, който конституционният 
законодател е вложил в чл. 56 и чл. 122 от Конституцията. От друга стра-
на, това не дава възможност да се осъществи предвиденият в чл. 124 от 
Конституцията върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на 
законите. 

По действащото наше право няма прецедент, който да приема едноин-
станционно исково производство по граждански дела. За да не се нарушава 
правото на защита и контрол над съдебните актове и измененията на НПК 
(ДВ, бр. 70 от 1999 г.) с § 14 (чл. 23, ал. 4) свалиха разглеждането на наказа-
телните дела за лица със съдебен имунитет и министрите пред Софийския 
градски съд. 

2. Изложените противоречия на § 1 ЗИДЗМТА с Конституцията нала-
гат да бъдат обявени за противоконституционни както разпоредбите на § 2 
ЗИДЗМТА, така и изцяло преходната разпоредба на § 3 от същия закон, тъй 
като те са свързани и обусловени от разглежданите текстове, които противо-
речат на Конституцията. 

РЕШЕНИЕ № 6 от 8 май 2003 г. по к.д. № 23/2002 г.192 
делото е образувано по искане на: Общото събрание на гражданската 

колегия на Върховния касационен съд.
Иска се: даване на задължително тълкуване на чл. 119, ал. 1 и чл. 124 от 

Конституцията и установяване противоконституционност на § 17, § 20, § 21, 
§ 23 и § 34 на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуа-
лен кодекс (ЗИДГПК) (ДВ, бр. 105 от 2002 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, 
т. 2 на Конституцията. С определение от 21 януари 2003 г. Съдът е отклонил 
искането за даване на задължително тълкуване на чл. 119, ал. 1 и чл. 124 от 
Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на Общото събрание на Гражданската колегия на 

Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на 
§ 17, § 20, § 21, § 23 и § 34 от Закона за изменение и допълнение на Граждан-
ския процесуален кодекс (ДВ, бр. 105 от 2002 г.). 

192 Обн., ДВ, бр. 46 от 20 май 2003 г.
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Мотиви:
а) Въпроси
Конституционният съд трябва да отговори дали изричната индикация 

за касационна функция в наименованието на институцията определя изцяло 
тази функция, както и изчерпват ли се правомощията на ВКС с нея.

б) Аргументи
По § 17 ЗИДГПК относно чл. 218б, ал. 1, буква „в“ ГПК 
С този текст се създава ново основание за касационно обжалване. Наред 

със съществуващите досега основания за обжалване на неправилни въззив-
ни решения – нарушение на материалния закон и съществени процесуални 
правила, се добавя и необоснованост на решението. 

Това разширяване на компетентността на ВКС, което отразява виждани-
ята на законодателя за възможния обхват на касационната проверка, не вли-
за в противоречие с отреденото от Конституцията място на ВКС в системата 
на съдилищата. 

То създава даже една по-широка гаранция за защита на правата и закон-
ните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, защото и 
при твърдяна от тях необоснованост на съдебно решение, което ги засяга, 
те биха могли да намерят защита в касационното производство пред ВКС. 

Затова тази разпоредба не е противоконституционна. 
По § 20 ЗИДГПК относно чл. 218и ГПК 
Атакуваният текст предписва при повторно касационно обжалване на 

съдебно решение съдът да решава делото по същество (ако отмени обжал-
ваното решение). 

Разширяването правата на касационната инстанция не противоречи на 
Конституцията. При решаването на спора наистина съдът ще навлезе в него 
от фактическа страна, но за това няма конституционна забрана. 

Няма конституционна характеристика на касационното обжалване, коя-
то да изключва възможността ВКС да разглежда и решава правния спор по 
същество. 

Чрез тази промяна на касационното производство се рационализира и 
ускорява съдебният процес – цел, която без съмнение се вписва в разбира-
нето на понятието „правова държава“, както и в разбирането за ефективност 
на съдебната дейност. 

Във връзка с изискването на чл. 56 от Конституцията се осигурява пра-
вото на защита чрез неговата по-бърза реализация. Колкото по-бързо се ре-
ализира това право, толкова в по-голяма степен е изпълнено това конститу-
ционно изискване. 

По § 21 ЗИДГПК – отмяната на чл. 231, буква „д“ ГПК 
Отпада възможността за отмяна при наличието на две противоречиви 

указания на ВКС по тълкуване и прилагане на закона по едно и също дело. 
Това се налага очевидно защото при изменението на чл. 218и ГПК не би 
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могло да има повторна отмяна на обжалвано решение и връщане за ново 
разглеждане, при което не може да възникне посочената хипотеза. 

По § 23 ЗИДГПК – отмяната на чл. 234, ал. 5 ГПК 
Този текст е пряко свързан с отмяната на чл. 231, буква „д“ ГПК, чиято 

отмяна не е противоконституционна. 
По § 34 ЗИДГПК – заличава се изречение второ от чл. 308, ал. 1 ГПК 
Конституционният съд намира, че с направеното изменение не само че 

не се нарушава Конституцията. С него се гарантират правата и законните 
интереси на страните в процеса (чл. 117 от Конституцията) в по-голяма сте-
пен, като се урежда възможността за прилагане и на обезпечително произ-
водство пред ВКС. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 2 от 10 февруари 2005 г. по к.д. № 9/2004 г.193

делото е образувано по искане на: Общото събрание на Търговската 
колегия на Върховния касационен съд. 

Иска се: даване на задължително тълкуване на чл. 124 от Конституция-
та на Република България.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Върховният съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите 

от всички съдилища, осъществяван от Върховния касационен съд, обхваща 
приложимите закони по всички категории съдебни дела без тези, по които 
осъществява надзор Върховният административен съд и не е ограничен от 
инстанционната компетентност на Съда. 

Мотиви:
а) Въпроси
Конституционният съд трябва да отговори на въпроса, какъв е обхватът 

на върховния съдебен надзор, упражняван от Върховния касационен съд за 
точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища, и свързан ли 
е с контролноинстанционната компетентност на Съда, или обхваща всички 
възможни категории дела без тези, по които осъществява надзор Върховни-
ят административен съд.

б) Аргументи
Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, 

юридическите лица и държавата (чл. 117 от Конституцията). Тази защита се 
осъществява от конституционно установените съдебни органи: ВКС, ВАС, 
апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Върховният касационен 
съд наред с другите съдилища, посочени в чл. 119, ал. 1 от Конституцията, 

193 Обн., ДВ, бр. 16 от 18 февруари 2005 г.
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осъществява правораздавателна функция, която е основна функция на съ-
дебната власт. На ВКС в съответствие с мястото, което заема в йерархията 
на съдилищата, е възложено и правомощието да осъществява върховен съде-
бен надзор за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища 
(чл. 124 от Конституцията). Върховният административен съд осъществява 
върховен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в администра-
тивното правораздаване (чл. 125 от Конституцията). В съответствие с опре-
делението по допустимостта на искането, постановено от Коституционния 
съд по настоящето дело, развитите по-долу съображения засягат само тъл-
кувателното правомощие на ВКС. 

В свои решения № 16 от 1998 г по к.д. № 7/1998 г., № 27 от 1998 г. по к.д. 
№ 20/1998 г., № 9 от 2002 г. по к.д. № 15/2002 г., № 6 от 2003 по к.д. № 23/ 
2002 г. и др. Конституционният съд, като обсъжда чл. 119 и чл. 124 от Кон-
ституцията, приема, че компетентността на ВКС не се изчерпва с неговата 
касационна функция, а му е възложено единствено на него, наред с основна-
та правораздавателна дейност, да осъществява правомощията си по чл. 124 
от Конституцията за точното и еднакво прилагане на законите от всички 
съдилища и със своята тълкувателна дейност. Основният закон не задължа-
ва ВКС да осъществява контролно-отменителната си функция върху всички 
съдебни актове. Това дава възможност на законодателя да стеснява кръга на 
тези актове, подлежащи на обжалване пред ВКС, с което да облекчи Съда от 
прекомерна натовареност с дела, за да може да осъществява тълкувателното 
си правомощие по чл. 124 от Конституцията. 

Общо формулираното правомощие на ВКС да осъществява върховен съ-
дебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдили-
ща в изпълнение на чл. 133 от Конституцията е дефинирано в чл. 41 и чл. 84, 
ал. 1, т. 2 на Закона за съдебната власт. От значение за извършваното с насто-
ящето решение тълкуване е, че това правомощие на ВКС е форма за осъщест-
вяване на заложените в основния закон принципи на правовата държава и на 
равенството на гражданите пред закона (чл. 4 и чл. 6, ал. 2 от Конституцията). 

Тълкуваният конституционен текст (чл. 124) установява правомощие на 
ВКС за осъществяване на върховен съдебен надзор за точното и еднакво 
прилагане на законите от всички съдилища. Този върховен надзор се из-
вършва чрез инстанционната компетентност на Съда, но с по-голяма зна-
чимост, чрез издаване на нарочни актове за тълкуване на законите, които 
са задължителни за съдилищата. ВКС, както и ВАС са поставени на върха 
на системата от съдилища, изброени в чл. 119, ал. 1 от Конституцията. С 
оглед на мястото, което заема в йерархията на съдилищата, само на ВКС в 
съответната материя е възложено правомощието за върховен надзор. Тази 
тълкувателна дейност не може да се извършва от друг съд или да се възла-
га, или прехвърля на друг съд. Правомощието по чл. 124 създава условия 
за прилагане и е гаранция за спазване на основните принципи, заложени в 
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чл. 4 и чл. 6, ал. 2 на Конституцията. Тази изключителност на правомощието 
и изпълняваните чрез него основни конституционни принципи е основание 
да се приеме, че за върховния съдебен орган съществува конституционно 
задължение за осъществяване на върховния съдебен надзор. 

В Конституцията и в обсъждания чл. 124 не се съдържа ограничение на 
правомощието на ВКС за върховен надзор. На първо място, надзорът следва 
да осигури точно и еднакво прилагане на законите. Употребата на съществи-
телното „закон“ в множествено число и членуването му в пълнота изясняват 
съдържанието му – всички закони без ограничение. Така очертан, обхватът 
на върховния надзор не допуска изключения по отношение на законите, ко-
ито могат да бъдат предмет на тълкуване по повод неточно прилагане или 
различно интерпретиране в практиката на съдилищата. Конституционният 
текст не съдържа и каквото и да е ограничение на върховния надзор спрямо 
всички закони от инстанционната компетентност на ВКС. На второ място, 
надзорът за точното и еднакво прилагане на законите засяга всички съди-
лища. Разпоредбата на чл. 124 от Конституцията определя, че осъществя-
ваният върховен надзор от ВКС има за цел точното и еднакво прилагане на 
законите от всички съдилища. Няма предвидени изключения за някои съди-
лища, няма и каквато и да е зависимост на върховния надзор, свързана с ин-
станционната компетентност на ВКС. Категорично е посочено, че надзорът 
се осъществява по отношение на всички съдилища. Очертава се в пълнота 
и другата страна на обхвата на надзора – всички съдилища без изключение. 
Действието на върховния надзор спрямо всички закони и съдилища е осно-
вание за извод, че макар ВКС да няма конституционно задължение да из-
вършва инстанционен контрол спрямо всички съдебни актове (вж. решения 
№ 27 от 1998 г. по к.д. № 20/1998 г. и № 6 от 2003 г. по к.д. № 23/2002 г.), този 
съд има задължение да осъществява върховния съдебен надзор за точно и 
еднакво прилагане на законите, приложими по всички видове съдебни дела, 
с действие спрямо всички съдилища без изключение. Разбира се, с уточ-
нението, направено по-горе, за върховния съдебен надзор върху законите в 
административното правораздаване. 

В случаите, когато съдебният акт, постановен от апелативен или окръ-
жен съд, е окончателен, изправяне на неточното прилагане на закона или 
уеднаквяването на противоречивата съдебна практика по тези дела не би 
могло да бъде извършено чрез инстанционния контрол, осъществяван от 
ВКС. Това не означава, че за тази част от съдебните спорове изискванията на 
основния закон няма да бъдат приложими. В тези хипотези упражняването 
от ВКС на тълкувателното си правомощие е единственият способ да се при-
ложи разпоредбата на чл. 124 от Конституцията относно върховния надзор 
за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища, за да бъдат 
спазени принципите, заложени в чл. 4 и чл. 6, ал. 2 от основния закон. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.
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VI.3. Съдебен контрол за законност на актовете
на административните органи – същност и обхват194

Чл. 120. (1) Съдилищата осъществяват контрол за законност на ак-
тове и действия на административните органи. 

(2) Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички адми-
нистративни актове, които ги засягат, освен изрично посочените закони. 

РЕШЕНИЕ № 22 от 24 септември 1998 г. по к.д. № 18/1998 г.195 
делото е образувано по искане на: 48 народни представители. 
Иска се: установяване на противоконституционност на разпоредбите на 

чл. 7, ал. 1, т. 6; чл. 13, ал. 5; чл. 27, ал. 3; чл. 36, ал. 2 и чл. 55, ал. 1, т. 2 от Зако-
на за защита на конкуренцията (ЗЗК), обнародван в ДВ, бр. 52 от 8 май 1998 г. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
1. Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 6; 

чл. 13, ал. 5, изречение първо относно думите „или промяна“; чл. 27, ал. 3, 
изречение първо относно думите „или изменение“; чл. 36, ал. 2, изречение 
второ, както и чл. 55, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на конкуренцията (ДВ, 
бр. 52 от 1998 г.). 

2. Отхвърля искането на 48 народни представители от XXXVIII Народ-
но събрание за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на 
чл. 13, ал. 5 и чл. 27, ал. 3 в останалата им част и на чл. 36, ал. 2, изречение 
първо от същия закон. 

Мотиви:
а) Въпроси
Конституционният съд трябва да отговори:
– по чл. 7, ал. 1 т. 6 ЗЗК – може ли несъдебни и особено административ-

ни органи да правораздават; 
– по чл. 13, ал. 5 ЗЗК – нарушено ли е конституционното изискване за 

еднакви правни условия за стопанска дейност;
– по чл. 27, ал. 3 ЗЗК – нарушена ли е свободата на договаряне;
– по чл. 36, ал. 2 ЗЗК – има ли нарушение на чл. 81, ал. 1 от Конституци-

ята при второто обсъждане и гласуване на този член, както и конституцио-
носъобразно ли е последното изречение, с което се изключва възможността 
за косвен съдебен контрол върху административен акт;

194 Вж. още: Решение № 18 от 1997 г., Решение № 8 от 1999 г., Решение № 2 от 2000 г., Ре-
шение № 3 от 2002 г., Решение № 7 от 2002 г., Решение № 11 от 2003 г. и Решение № 5 от 2005 г.

195 Обн., ДВ, бр. 112 от 29 септември 1998 г.
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– по чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗЗК – застрашава ли тази разпоредба правната 
сигурност в страната, както и не се ли обезсилва чрез нея предвиденият в 
чл. 120, ал. 1 на Конституцията съдебен контрол върху административите 
актове.

б) Аргументи
По чл. 7, ал. 1, т. 6 ЗЗК 
С разпоредбата се предвижда, че КЗК е компетентна да обявява недействи-

телност на споразуменията и решенията, забранени от закона. Имат се пред-
вид споразумения и решения на предприятия, които имат за цел или резултат 
предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията и които чл. 
9, ал. 1 ЗЗК забранява. Противоречието на закон е основание за нищожност, 
макар в атакувания текст да е използвано родовото понятие „недействител-
ност“. Нищожността настъпва по право и не е необходимо да бъде обявявана 
с решение на някакъв орган. В съгласие с тази принципна постановка втората 
алинея на чл. 9 ЗЗК посочва, че споразуменията и решенията, които първата 
алинея на същия текст забранява, са недействителни. Този ефект настъпва 
ex lege, поради което второто изречение на чл. 9, ал. 2 ЗЗК пояснява, че на 
недействителността на такива споразумения и решения могат да се позовават 
заинтересуваните страни и лица и ако тя не е обявена по реда на оспорения 
чл. 7, ал. 1, т. 6 ЗЗК. Само при евентуално възникнал спор или неяснота, 
дали съществува нищожност, се налага съдът да констатира нищожността. 

Разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 6 ЗЗК не съответства на чл. 55 от същия 
закон, като включва в компетентността на КЗК въпрос, по който чл. 55 не 
предвижда Комисията да постановява решение. 

Разглежданата компетентност на Комисията не може да бъде обоснована 
със съображението, че тя в тази хипотеза действа като особена юрисдикция 
(вж. в този смисъл изказването на председателя на Комисията по правните 
въпроси по време на разискването на атакуваната разпоредба в Народното 
събрание, както то е вписано в стенографския протокол на заседанието на 
29.IV.1998 г., а така също и с. 2 и 3 от становището на главния прокурор). 
Както е известно, чл. 125 на Конституцията от 1971 г. предвиждаше възмож-
ността правораздавателни функции да се възлагат на несъдебни, включи-
телно административни органи. Тази възможност бе категорично изключена 
от сега действащата Конституция, което доведе до премахване на всички 
заварени от нея особени юрисдикции. Според чл. 119 на действащата сега 
Конституция правораздаването се осъществява само от съдилища – било от 
съдилищата, изброени в ал. 1 на този член, било от особени (специализира-
ни) съдилища съобразно ал. 2 на чл. 119. 

Видно от чл. 129 на Конституцията, установеният от тази разпоредба 
режим за съдии важи за всички съдии, следователно и за съдиите от спе-
циализираните съдилища. Следователно по смисъла на Конституцията спе-
циализираните съдилища са част от целокупната съдебна система. Те не са 



605VІ.3. СЪДЕБЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОННОСТ НА АКТОВЕТЕ...

съдилища само от функционално гледище, т.е., защото са им възложени 
правораздавателни функции, а съдилища и от организационно гледище, за-
щото за съдиите от тях важат същите изисквания и статут, които важат за 
съдиите от общите съдилища. Те се избират от Висшия съдебен съвет и 
са несменяеми, както съдиите от общите съдилища. Изводът е, че Консти-
туцията (чл. 119 и чл. 129) изключва изобщо възможността на несъдебни 
органи да бъдат възлагани правораздавателни функции.

Несъдебни и особено административни органи, към които спада КЗК, 
не могат да правораздават. Ето защо правораздавателното правомощие, ко-
ето чл. 7, ал. 1, т. 6 ЗЗК възлага на Комисията, противоречи на чл. 119 от 
Конституцията, така че трябва да бъде обявено за противоконституционно. 
То е при това съвършено ненужно, като се има предвид разгледаният по-горе 
чл. 9, ал. 2 ЗЗК, даващ възможност нищожността на споразуменията, проти-
воречащи на въведените от ЗЗК забрани, да бъде изтъквана инцидентно или 
установявана от съдилищата по исков ред, което е нормалното и редното в 
правова държава, каквато е България (чл. 4 от Конституцията). 

По чл. 13, ал. 5 ЗЗК 
1. Съгласно чл. 19, ал. 2 от Конституцията законът създава и гарантира 

на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопан-
ска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната 
конкуренция и защитава потребителя. 

В изпълнение на това конституционно изискване е приет ЗЗК, чиято 
цел е да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на 
свободната инициатива в стопанската дейност, като урежда защитата срещу 
споразумения и действия, които могат да доведат до предотвратяване, огра-
ничаване или нарушаване на конкуренцията (чл. 1 ЗЗК). Защитата е възло-
жена на независим специализиран държавен орган – Комисия за защита на 
конкуренцията (чл. 3 ЗЗК). Действията на Комисията, насочени към преуста-
новяване на споразумения, решения или съгласувана практика, увреждащи 
или заплашващи интересите на търговските партньори или потребителите, 
са конкретно изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 2 от Конституцията. 

Разпоредбата на чл. 13, ал. 5 ЗЗК третира споразумения и решения, заб-
ранени по принцип и затова недействителни (чл. 9 ЗЗК), като в периода на 
започнала процедура за евентуалното им освобождаване от забраната е ус-
тановено, че сериозно са увредили или може да увредят интересите на други 
стопански субекти или на потребителите. Действията на специализирания 
държавен орган, с които се преустановяват такива споразумения, решения 
или практика, са изцяло съобразени с чл. 19, ал. 2 от Конституцията. 

Систематичното място на чл. 13, ал. 5 в ЗЗК показва, че разпоредбата 
предвижда временни обезпечителни мерки, взети в процеса на проучване, 
преди да е приключила процедурата за евентуално освобождаване от забра-
ната по чл. 9, ал. 1 ЗЗК. Тези мерки са различни от решението, което КЗК 
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взема по искането за освобождаване от забраната (чл. 55, ал. 1, т. 5 във връз-
ка с чл. 12, т. 2 ЗЗК), което подлежи на обжалване пред ВАС (чл. 43 ЗЗК). 

Установените при проучването данни налагат незабавни действия, за да 
се защитят конкуренцията и правата на потребителя от споразумения и ре-
шения, които поначало са забранени и на практика са довели до резултати, 
срещу които чл. 19, ал. 2 от Конституцията предвижда законова защита. 

2. Разпоредбата на чл. 13, ал. 5 ЗЗК предвижда като втора възможност за 
КЗК да променя споразумения, решения или съгласувана практика. В тази си 
част разпоредбата е противоконституционна. Комисията за защита на конку-
ренцията може да прецени, че не е налице основание за прилагане на забра-
ната по чл. 9 или да забрани споразумението, решението или съгласуваната 
практика, но не и да ги изменя (чл. 12 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 4 и 6 ЗЗК). 
Промяна на споразумение или решение на стопански субекти е заместване 
волята на страните с такава на административен орган. Такова администра-
тивно вмешателство в граждански правоотношения, независимо и против 
волята на договарящите, противоречи на принципа на свободната стопанска 
инициатива (чл. 19, ал. 1 от Конституцията), получил реално отражение в 
предоставената с чл. 9 ЗЗД свобода на договаряне. Освен това промяната на 
споразумение по естеството си не е временна, а окончателна, поради което е 
в разрез с характера на временните обезпечителни мерки по чл. 13, ал. 5 ЗЗК. 
При евентуално спиране или забрана, наложени с решение на КЗК, страните 
могат, съобразявайки се с решението, да променят споразумението си, за да 
го съгласуват с изискванията на ЗЗК. Това зависи от преценката и волята на 
страните, но не може да бъде извършено вместо тях с административен акт. 

Поради изложеното искането е основателно в частта му за обявяване за 
противоконституционна разпоредбата на чл. 13, ал. 5, изречение първо ЗЗК 
относно думите „или промяна“. 

3. Не може да бъде споделено становището на подателите на искането 
за противоконституционност на разпоредбата, според която решението на 
КЗК по чл. 13, ал. 5 ЗЗК не подлежи на обжалване. То не е съобразено с 
втората алинея на чл. 120 от Конституцията, допускаща някои администра-
тивни актове да не подлежат на съдебен контрол. Единственото изискване 
на конституционната разпоредба е тези административни актове да бъдат 
изрично посочени със закон, което в случая е спазено. Преценката е пре-
доставена на законодателния орган, който е ограничен само от изискването 
да не наруши основни конституционни принципи на правовата държава и 
защитата на основните човешки права, което също е спазено. В този сми-
съл е постоянната практика на Конституционния съд (Решение № 13 от 22 
юли 1993 г. по к.д. № 13/1993 г. – ДВ, бр. 65 от 1993 г.; Решение № 7 от 19 
юни 1995 г. по к.д. № 9/1995 г. – ДВ, бр. 59 от 1995 г.; Решение № 21 от 26 
октомври 1995 г. по к.д. № 18/1995 г. – ДВ, бр. 99 от 1995 г., и Решение № 18 
от 14 ноември 1997 г. по к.д. № 12/1997 г. – ДВ, бр. 110 от 1997 г.). 
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Конституционният съд изразява безпокойство от честото прилагане от 
Народното събрание на изключението за необжалваемост на администра-
тивните актове. В чл. 120, ал. 1 от Конституцията ясно е изразена волята на 
конституционния законодател за съдебен контрол за законосъобразност на 
актовете и действията на административните органи. Изключения от това 
правило са възможни само когато изрично са посочени със закон. Изключе-
нието не трябва да се превръща в правило.

По чл. 27, ал. 3 ЗЗК 
Според тази разпоредба „Ако по време на проучването съдът установи 

данни, които сочат, че концентрацията, за която се иска разрешение, сериоз-
но уврежда или може да увреди интересите на търговските партньори или 
на потребителите, комисията може да постанови с решение незабавно пре-
установяване или изменение на действията по концентрацията. Решението 
не подлежи на обжалване“. 

Според вносителите на искането „концентрацията на стопанската дей-
ност е по същество договор. Този договор може да бъде порочен във всички 
проявни форми на недействителността, но конституционно е недопустимо 
комисията да „изменя действията по концентрацията“, т.е. да преобразува 
договора. Освен това решението на този административен орган, което пре-
образува граждански правоотношения въпреки волята на страните, не под-
лежи на обжалване“. 

Разпоредбата на чл. 27, ал. 3 следва да се разглежда свързано с чл. 21 
ЗЗК, според който концентрация на стопанска дейност е налице както при 
сливане или вливане на предприятия, така и „когато едно или няколко лица, 
упражняващи вече контрол върху едно или повече предприятия, придобият 
чрез покупка на ценни книжа, дялове или имущество, чрез договор или по 
какъвто и да е друг начин пряк или косвен контрол върху едно или повече 
предприятия или части от тях“. 

Когато в процеса на проучване по повод оценка на поискано разрешение 
за концентрация се установи, че сериозно са увредени или застрашени от 
увреждане интереси на търговските партньори или на потребителите, КЗК 
ще действа в пълно съответствие с чл. 19, ал. 2 от Конституцията, като пос-
танови с решение незабавно преустановяване на действията по концентра-
цията. Разпоредбата на чл. 27, ал. 3 ЗЗК предвижда обаче и друга възмож-
ност – Комисията да постанови изменение на действията по концентрация-
та. Тези действия според чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 ЗЗК се изразяват в редица 
гражданскоправни сделки. Изменението им е заместване волята на страните 
по тях с такава на административен орган. Административното вмешател-
ство в граждански правоотношения независимо и против волята на догова-
рящите противоречи на принципите на свободната стопанска инициатива, 
на правовата държава (чл. 19, ал. 1 и чл. 4 от Конституцията), на законно 
установената свобода на договаряне. Поради това искането е основателно 
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в частта му за обявяване за противоконституционна разпоредбата на чл. 27, 
ал. 3, изречение първо ЗЗК относно думите „или изменение“. 

По съображенията, изложени по-горе в това решение при обсъждане 
на разпоредбата на чл. 13, ал. 5 ЗЗК, Конституционният съд счита за не-
основателно искането за установяване противоконституционност на второ-
то изречение на ал. 2 на чл. 27 ЗЗК, според което решението на Комисията 
не подлежи на обжалване. 

По чл. 36, ал. 2 ЗЗК 
Според чл. 36, ал. 2 ЗЗК „Исковете за обезщетение на лицата, засегнати 

от нарушения на този закон, се предявяват по реда на Гражданския процесу-
ален кодекс. Решението на комисията, с което се установява нарушението, е 
задължително за съда“. 

В искането се поддържа, че разпоредбата е противоконституционна, тъй 
като е приета от Народното събрание в нарушение на чл. 81 от Конституци-
ята, без да е имало съответния кворум, който всъщност е общият брой на 
гласувалите, а не присъствалите народни представители. 

Становището на вносителите за нарушаване на чл. 81, ал. 1 от Консти-
туцията не може да бъде споделено. Конституционният съд е имал повод 
неколкократно да се произнесе, че броят на присъстващите, а не на гласу-
валите народни представители е релевантен за преценка, дали са спазени 
изискванията на чл. 81, ал. 1 от Конституцията (Решение № 17 от 24 ноем-
ври 1992 г. по к.д. № 22/1992 г. – ДВ, бр. 98 от 1992 г.; Решение № 3 от 30 
март 1993 г. по к.д. № 2/1993 г. – ДВ, бр. 29 от 1993 г.; Решение № 18 от 5 
октомври 1995 г. по к.д. № 16/1995 г. – ДВ, бр. 93 от 1995 г.). От стенограмата 
на заседанието на Народното събрание за второто обсъждане и гласуване 
на ЗЗК на 29 април 1998 г. се установява, че заседанието е започнало при 
наличие на кворум и по време на заседанието проверка на кворума не е из-
вършвана, нито е поискана. 

Искането е за обявяване на противоконституционност на чл. 36, ал. 2 
ЗЗК, но са изложени съображения само по второто изречение на същата али-
нея, според което „Решението на комисията, с което се установява наруше-
нието, е задължително за гражданския съд“. 

Когато решението на КЗК, с което е установено нарушение, е обжалвано 
и ВАС го е потвърдил, то ще е задължително за всеки друг съд, защото него-
вата законосъобразност е проверена и утвърдена по съдебен ред. 

Ако решението на комисията не е обжалвано и изходът на граждански 
спор зависи от него, може да бъде предявено възражение за неговата законо-
съобразност и съдът трябва да го разгледа. Ако решението е нищожно, то не 
е породило никакви правни последици и съдът няма да го зачете. 

Ако се оспорва само неговата законосъобразност, поставя се въпросът 
за възможността за упражняване от съда на така наречения косвен съдебен 
контрол върху административните актове, каквито са решенията на КЗК. 
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Въпросът за допустимостта на такъв контрол е от изключителна компетент-
ност на съда и не бива да се прегражда възможността да бъде обсъждан. 

Категоричната редакция на второто изречение на чл. 36, ал. 2 ЗЗК обаче 
изключва възможността да бъде упражнен косвен съдебен контрол върху 
незаконосъобразността на решенията на КЗК като административни актове, 
доколкото съдът прецени, че такъв е допустим. Разпоредбата противоречи 
на принципите на правовата държава, на разделението на властите и на не-
зависимостта на съдебната власт – чл. 4, 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията. 

Установеното противоречие на законовата разпоредба с Конституцията 
на посочените основания е достатъчно за прилагането на чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията, поради което не е необходимо съдът да се произнася по 
останалите основания, твърдени в искането. 

По изложените съображения за противоконституционна се обявява само 
разпоредбата по второто изречение на чл. 36, ал. 2 ЗЗК. 

По чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗЗК 
Според тази разпоредба председателят на КЗК може да предяви иск за 

отмяна на съдебно решение по реда на ГПК, когато Комисията установи, че 
извършеното нарушение по ЗЗК е послужило за издаване на порочен съде-
бен акт. 

Текстът на чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗЗК не предвижда никакъв срок за предявя-
ване на иска. По този начин разпоредбата открива възможността съдебното 
решение да се атакува без ограничение във времето. Това е възможно само 
ако решението е нищожно, т.е., когато то не е породило присъщия на съдеб-
ните решения по искови дела правен ефект, а именно силата на пресъдено 
нещо. В тази хипотеза неограничената по време възможност да се устано-
ви нищожността чрез иск или с възражение не се натъква на характерната 
за силата на пресъдено нещо непререшаемост на спора и произтичащия от 
непререшаемостта стабилитет на решението. Държим ли обаче сметка за ус-
ловието, при което по силата на чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗЗК искът за отмяна на ре-
шението ще влезе в действие, става ясно, че той ще влезе в действие, когато 
решението е опорочено, защото е неправилно. Да се създаде неограничена 
по време възможност за пререшаване на правния спор поради неправилност 
на решението, означава да се разруши недопустимо неговият стабилитет. 
Законодателствата на всички държави бранят този стабилитет, защото без 
него правната сигурност относно правоотношенията, които са били пред-
мет на исков процес, би била унищожена. Правната сигурност е необходима 
съставка на правовата държава, каквато Република България трябва да бъде 
по силата на чл. 4 от Конституцията. На тази разпоредба на Конституцията 
противоречи чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗЗК. 

Колко е конституционно недопустима т. 2 на ал. 1 на чл. 55 ЗЗК, се виж-
да от хипотезата, когато искът за отмяна ще бъде използван срещу съдебно 
решение по обжалване на акт на КЗК. Тази разпоредба на ЗЗК е така широко 
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формулирана, че обхваща и тази хипотеза. При нея ще се окаже, че КЗК ще 
може да предизвика пререшаване и на дела, завършени с постановени сре-
щу нея решения, които би трябвало, след като влязат в сила, да я обвържат 
със сила на пресъдено нещо и които Комисията би могла да атакува само 
по реда, при условията и в сроковете по чл. 231 ГПК. Така се обезсмис-
ля предвиденият по чл. 120, ал. 1 на Конституцията съдебен контрол върху 
административните актове, така че се оказва, че т. 2 на ал. 1 на чл. 55 ЗЗК 
противоречи и на чл. 120, ал. 1 от Конституцията. 

Крайният извод е, че чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗЗК трябва да бъде обявен за про-
тивоконституционен. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии, от които 3 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията димитър гочев 
Изразено е несъгласие с решението по делото в частта му, с която ис-

кането е отхвърлено досежно противоконституционността на чл. 13, ал. 5, 
второ изречение, както и по отношение на чл. 27, ал. 3 от Закона за защита 
на конкуренцията (ЗЗК). 

И двата текста изключват възможността за обжалване решенията на 
КЗК пред ВАС. 

Обжалването на решенията на Комисията пред съд е общият принцип, 
установен с чл. 43 от Закона в съответствие с разпоредбата на чл. 120, ал. 2 
от Конституцията. Изключването на възможността за обжалване пред съд на 
определени административни актове е възможност на законодателя, дадена 
с последното предложение на цитирания текст. 

Конституционният съд е имал възможност да приеме, че тази възмож-
ност законодателят може да използва по своя преценка, която поначало е от 
сферата на законодателната целесъобразност. Изключването обаче на въз-
можността за обжалване на административни актове пред съд е противокон-
ституционно, ако с това би се стигнало до накърняване на основни, защитени 
от Конституцията права (Решение № 7 от 19 юни 1995 г. и Решение № 18 от 
14 ноември 1997 г.). Намирам, че и в двата случая изключването на възмож-
ността за съдебно обжалване може да доведе до нарушаване на такива права. 
Налагането на временната обезпечителна мярка по чл. 13, ал. 5 ЗЗК може да 
доведе до колосални в някои случаи икономически вреди за съконтрахенти 
по сделки, чието изпълнение се преустановява, макар и временно. 

Особено мнение на съдията георги Марков 
По чл. 27, ал. 3, изр. второ от Закона за защита на конкуренцията 
Авторът смята, че тази част от разпоредбата, изключваща съдебния кон-

трол над решенията на Комисията за защита на конкуренцията, е противо-
конституционна. Основното и неотменимо право на гражданите на защита 
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– чл. 56 от Конституцията, включва и съдебната като най-висша форма и га-
ранция за защита на правата и законните им интереси. След възстановяване-
то на административното правосъдие у нас и конституционното учредяване 
на институцията Върховен административен съд е крачка назад законодате-
лят без мотиви и причини да лишава гражданите и юридическите лица от 
правото да се отнесат пред съд по пътя на прякото обжалване. 

Конституционният съд не може да допуска Народното събрание, позо-
вавайки се на изключението на чл. 120, ал. 2 от основния закон, да превръща 
това изключение в правило. Водеща е разпоредбата на ал. 1 от същия член 
на Конституцията, въвеждаща общата клауза за съдебен контрол над адми-
нистрацията. 

Волята на конституционния законодател е чрез закон само в редки слу-
чаи съдебното обжалване да бъде изключвано с оглед естеството на акта – 
примерно, ако той касае националната сигурност или се издава в хипотезата 
на оперативна самостоятелност на администрацията. 

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров 
Забраната за съдебно обжалване на решенията на Комисията за защита 

на конкуренцията (КЗК) по чл. 13, ал. 5, изр. посл. и чл. 27, ал. 3, изр. посл. 
от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) е противоконституционна. 

Действително разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията пред-
вижда, че на обжалване подлежат всички административни актове „освен 
изрично посочените от закона“. Тази разпоредба въвежда едно изключе-
ние от конституционния принцип за обжалваемост на всички администра-
тивни актове. Въпросът, който възниква пред Конституционния съд, е до-
пустимо ли е изключението да се тълкува разширително и може ли то да 
измести правилото. Съдът следва да въведе ясни критерии, задължителни 
за законодателя, съобразно които да се определят границите на използване 
на изключението. То следва да се използва само и единствено когато са 
налице сериозни конституционноправни основания за това. Само такива 
основания могат да оправдаят ограничаването на конституционно устано-
вения принцип на обжалваемостта, който е необходим елемент от правото 
на защита. 

В друго свое решение (по к.д. № 12/1997 г.) Съдът правилно е отбелязал, 
че при изключване на правото на обжалване „Народното събрание е длъжно 
да се съобразява с основните конституционни принципи на правовата дър-
жава и защитата на основните човешки права. Възможността, предоставена 
на Народното събрание от чл. 120, ал. 2 in fine, е изключение и следва да се 
тълкува и прилага ограничително. Характерът на това изключение задължа-
ва Народното събрание да се възползва от него само когато са налице дос-
татъчно сериозни и основателни причини. Противното би означавало да се 
обезсмисли принципът на съдебното обжалване на административните ак-
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тове. Ето защо Конституционният съд е компетентен да преценява във всеки 
конкретен случай доколко законодателната целесъобразност се упражнява в 
конституционно установените граници“ (ДВ, бр. 110 от 1997 г.). 

В Решението по к.д. № 18/1998 г. Съдът се отклони от това разбиране. 
В решението на съда не са анализирани решенията на КЗК по оспорените 
текстове и не са посочени конкретните конституционни основания, които 
оправдават прилагането на изключението. Съдът прибягва към общи за-
клинания като „основни конституционни принципи на правовата държава 
и защитата на основни човешки права“, без да посочва нито един конкретен 
принцип или основно право. 

Отнемането на правото на обжалване с оспорените разпоредби на ЗЗК 
всъщност лишава гражданите и юридическите лица от право на защита сре-
щу неправилни решения на КЗК и противоречи на основния принцип на 
обжалваемостта, установен в чл. 120, ал. 2 от Конституцията. 

Решение № 4 от 1999 г. по к.д. № 31/1998 г. – вж. раздел V.

Решение № 4 от 2001 г. по к.д. № 15/2000 г. – вж. раздел V.

VI.4. Прокуратурата в системата на съдебната 
власт – взаимоотношения и взаимодействия 
със съда и следствените органи196

Чл. 121. (1) Съдилищата осигуряват равенство и условия за състеза-
телност на страните в съдебния процес. 

(2) Производството по делата осигурява установяването на истината. 
(3) Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен 

когато законът предвижда друго. 
(4) Актовете на правораздаването се мотивират. 
Чл. 122. (1) Гражданите и юридическите лица имат право на защита 

във всички стадии на процеса. 
Чл. 126. (1) Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази 

на съдилищата. 
(2) Главният прокурор осъществява надзор за законност и методиче-

ско ръководство върху дейността на всички прокурори. 
Чл. 127.197 Прокуратурата следи за спазване на законността, като: 
196 Вж. още: Решение № 1 от 1999 г., Решение № 4 от 1998 г., Решение № 9 от 1998 г., Реше-

ние № 10 от 1998 г., Решение № 16 от 1998 г., Решение № 27 от 1998 г. и Решение № 13 от 2002 г.
197 Чл. 127. Прокуратурата следи за спазване на законността, като: 
1. (нова, ДВ, бр. 27 от 2006 г.) ръководи разследването и упражнява надзор за законосъо-

бразното му провеждане; 
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1. привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпле-
ния, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер; 

2. упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други прину-
дителни мерки; 

3. предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове; 
4. в предвидените със закон случаи участва в граждански и админи-

стративни дела. 
Чл. 128.198 Следствените органи са в системата на съдебната власт. 

Те осъществяват предварителното производство по наказателни дела.

РЕШЕНИЕ № 14 от 30 септември 1999 г. по к.д. № 1/1999 г.199

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване на противоконституционност на следните разпо-

редби от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) (обн., ДВ, бр. 89 от 1974 
г.; изм., бр. 28 от 1982 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 39 и 110 от 1993 г., бр. 64 от 
1997 г.): 

А) на чл. 192, ал. 2, чл. 207, ал. 1, чл. 212, чл. 230, ал. 1 и 2, чл. 395, чл. 
399, ал. 1, чл. 401. Твърди се, че те се намират в противоречие с чл. 5, ал. 1 и 
2, чл. 8 и чл. 127, т. 1 от Конституцията, тъй като вместо на прокуратурата въз-
лагат на други органи изпълнението на определени процесуални действия по 
привличането към отговорност на лицата, които са извършили престъпления; 

Б) на чл. 48, чл. 229, чл. 400, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 403 и чл. 404, ал. 1. 
Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 

от Конституцията.
Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 399, ал. 1, 

чл. 401, чл. 403 и чл. 404, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (обн., 
ДВ, бр. 89 от 1974 г.; изм., бр. 28 от 1982 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 39 и 110 от 
1993 г., бр. 64 от 1997 г.). 

Отхвърля искането на главния прокурор за обявяване на противоконсти-
туционност в останалата част. 

2. (нова, ДВ, бр. 27 от 2006 г.) може да извършва разследване; 
3. (предишна т. 1, ДВ, бр. 27 от 2006 г.) привлича към отговорност лицата, които са извър-

шили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер; 
4. (предишна т. 2, ДВ, бр. 27 от 2006 г.) упражнява надзор при изпълнение на наказателни-

те и други принудителни мерки; 
5. (предишна т. 3, ДВ, бр. 27 от 2006 г.) предприема действия за отмяна на незаконосъо-

бразни актове; 
6. (предишна т. 4, ДВ, бр. 27 от 2006 г.) в предвидените със закон случаи участва в граж-

дански и административни дела. 
198 Чл. 128. (Изм., ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Следствените органи са в системата на съдебната 

власт. Те осъществяват разследване по наказателни дела в случаите, предвидени в закон. 
199 Обн., ДВ, бр. 88 от 8 октомври 1999 г.
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Мотиви:
а) Въпроси
Противоконституционни ли са разпоредбите, които допускат предвари-

телното производство да не се осъществява от следствените органи, а да се 
извършва от помощник-следователи, надлежно назначени или определени 
офицери с подходяща подготовка и съответните им началници?

б) Аргументи
1. Извършвайки проверката за конституционосъобразност, Съдът нами-

ра, че относно чл. 192, ал. 2, чл. 207, ал. 1, чл. 212 и чл. 230, ал. 1 и 2 НПК 
искането е неоснователно. 

Поначало компетентен да образува предварително производство е про-
курорът. С чл. 192, ал. 2 и чл. 230, ал. 1 и 2 НПК такава процесуална въз-
можност при определени условия е предоставена и на следователя и по-
мощник-следователя. Освен това на следователя и на помощник-следовате-
ля, извършващи предварителното разследване, е възложено повдигането на 
обвинението – чл. 207, ал. 1 и чл. 230, ал. 1 НПК, както и изменението на 
обвинението – чл. 212 НПК. 

Съгласно чл. 119 от Конституцията правораздаването се осъществява от 
съдилищата. По отношение на наказателния процес това означава, че имен-
но от съда може и следва да се реализира наказателната отговорност, като 
с влязъл в сила акт се решат във всеки отделен случай въпросите, дали има 
извършено престъпление, какво е то, кой е неговият автор, какво наказание 
трябва да се наложи на последния. Тъй като на съдилищата е възложено 
реализирането на наказателната отговорност, което включва установяването 
на престъплението и неговия субект и наказването на същия, то следва да се 
приеме, че привличането към отговорност по смисъла на посочения текст 
е предявяване пред съда по надлежния процесуален ред на обвинение за 
извършване на конкретно престъпление. 

Образуването на предварителното производство и повдигането и изме-
нението на обвинението в хода на предварителното разследване предше-
стват сезирането на съда за търсене на наказателна отговорност. Те са про-
цесуални действия, които се извършват в досъдебната фаза, където посред-
ством събирането на необходимите доказателства се изяснява и решава въ-
просът, дали има основание за повдигане на обвинение пред съда. С първото 
от тях действително, както е отразено и в искането, се поставя началото на 
наказателното производство. За да се пристъпи към него обаче, не са нужни 
някакви данни за лицата, които са извършили престъплението (чл. 190, ал. 2 
НПК), задължение за вписването на такива данни в съответното постано-
вление не съществува (чл. 193 НПК) и предварителното производство може 
да се образува срещу неизвестен извършител (чл. 192 НПК). Изпълнение-
то на другите процесуални действия не води задължително до изготвяне на 
обвинителен акт и съдебен процес, тъй като повдигането и изменението на 
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обвинението в хода на разследването могат да бъдат последвани от прекра-
тяване на предварителното производство, когато се установят основанията 
по чл. 21 НПК. 

От така изтъкнатите обстоятелства във връзка със същността и характера 
на процесуалните действия по чл. 192, ал. 2, чл. 207, ал. 1, чл. 212 и чл. 230, 
ал. 1 и 2 НПК следва, че тези действия не съставляват привличане към отго-
ворност по смисъла на чл. 127, т. 1 от Конституцията. Затова не може да се 
счете, че посоченият конституционен текст съдържа изискване за тяхното 
осъществяване единствено от прокуратурата. Нещо повече – наличието на 
тези правомощия има конституционна опора, тъй като те са извършване на 
действия от предварителното производство, а неговото осъществяване с чл. 
128 от Конституцията е възложено на следствените органи. Това безспорно 
не изключва упражняването на надзор от страна на прокуратурата и взе-
мането на мерки за отстраняване на констатираните допуснати нарушения. 

2. Искането е неоснователно и относно чл. 48 и чл. 229 НПК. 
Помощник-следователят извършва по нареждане на следователя про-

цесуалните действия по образуване на дознанието и привличането на лице 
като обвиняем (чл. 230, ал. 1 НПК). Неговото задължение да изпълни да-
деното нареждане не отпада, когато не е съгласен с указанията на следова-
теля. При несъгласие той разполага с възможността да уведоми съответния 
прокурор, но дори да е направил възражение, трябва да изпълни дадени-
те му указания. Единствено в неотложни случаи помощник-следователят 
може да пристъпи към тези процесуални действия без нареждане на следо-
вателя (чл. 230, ал. 2 НПК). Тогава обаче за извършването им е задължен в 
срок от 24 часа да уведоми прокурора и следователя. 

Изложените обстоятелства сочат, че помощник-следователите не реша-
ват сами въпросите за започване на наказателното производство, обема на 
обвинението, квалификацията на престъплението, лицето, на което да се 
предяви обвинение за това престъпление, вида на мярката за неотклонение. 
Те са длъжни да приемат решението на следователя и прокурора по тези въ-
проси и нямат оперативната самостоятелност на следователя (чл. 201 НПК), 
който сам преценява кога и какви следствени действия трябва да извърши. 
Като действат по нареждане на следователя и с одобрението и съгласието на 
прокурора, помощник-следователите фактически изпълняват дейност, която 
има спомагателна роля и подпомага следствените органи, без да представля-
ва самостоятелно провеждане на предварително разследване. 

3. Останалите оспорени разпоредби – чл. 395, чл. 399, ал. 1, чл. 400, 
ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 401, чл. 403 и чл. 404, ал. 1 НПК, са от особените правила за 
разглеждане на дела, подсъдни на военните съдилища. Искането за първата от 
тях е неоснователно. 

С чл. 395 НПК се допуска военният следовател да приеме всички или 
част от действията на дознанието или следствието на невоенен орган като 
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извършени от него. Същевременно изрично е конкретизирано, че решени-
ето за приемането на такива действия не освобождава военния следовател 
от задължението да повдигне обвинението и да го предяви незабавно, да 
разпита обвиняемия, да му предяви следствието и да състави заключително 
постановление. 

Повдигането на обвинението по чл. 395 НПК е процесуално действие 
от фазата на предварителното производство. Тъй като с чл. 128 от основния 
закон осъществяването на предварителното производство е възложено на 
следствените органи, извършването от тях на това процесуално действие не 
е в несъответствие с Конституцията. 

Другите разпоредби имат за предмет дознанието. Те установяват осо-
бените правила за неговото извършване по делата, които са подсъдни на 
военните съдилища. С тях не се променят обемът и същността на процесу-
алната дейност на дознателите. Тази дейност, както при основната форма 
на дознанието по чл. 228–233 НПК, е подпомагаща разследването, тъй като 
дознателите по чл. 400 НПК също нямат оперативната самостоятелност на 
следователите и не решават сами въпросите по образуване и провеждане на 
производството в досъдебната фаза. Вземането на решение по такива въпро-
си обаче не е възложено на следователя или на прокурора. Решаването им за 
разлика от изискванията, съдържащи се в чл. 230 НПК, е предоставено на 
съответния началник – на командира на полка, по-горния началник и съот-
ветстващите на тях по длъжност, командира на самостоятелен или временно 
отделно действащ батальон, началника на окръжното управление, начални-
ка на отдел в Министерство на вътрешните работи, по-горните и съответ-
стващите на тях. По-конкретно посочените лица нареждат започването на 
дознанието (чл. 399, ал. 1 НПК), утвърждават постановлението за привли-
чане като обвиняем, с което се определя квалификацията на престъплението 
(чл. 401, ал. 1 НПК), вземат мерките за неотклонение без задържането под 
стража (чл. 401, ал. 2 и чл. 404, ал. 1 НПК), на тях се докладва дознание-
то след приключване на разследването и те преценяват дали извършеното 
разследване е достатъчно обективно и пълно (чл. 403 НПК). При това в за-
висимост от оценката си имат процесуална възможност не само да върнат 
дознанието за допълнително разследване или да го изпратят на военния про-
курор. Те могат и да прекратят дознанието на всяко от основанията по чл. 21, 
ал. 1 НПК, като за прекратяването са длъжни да уведомят военния прокурор. 

В своята съвкупност тези процесуални действия по чл. 399, ал. 1, чл. 401, 
чл. 403 и чл. 404, ал. 1 НПК представляват цялостно провеждане на дознани-
ето – от неговото започване до окончателното му приключване. Тъй като до-
знанието е една от формите на разследване в предварителното производство, 
то съгласно чл. 128 от Конституцията трябва да се осъществява от следстве-
ните органи, които са в системата на съдебната власт. В противоречие с този 
конституционен текст извършването на дознанието по делата, подсъдни на 
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военните съдилища, е възложено на лицата по чл. 399, ал. 1 НПК, които не 
са следствени органи и не са в системата на съдебната власт. Поради това 
искането относно посочените разпоредби е основателно. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 6 от 18 ноември 2004 г. по к.д. № 7/2004 г.200

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: обявяване на противоконституционност на чл. 12а, ал. 1, т. 1 от 

Данъчния процесуален кодекс (ДПК), приет с § 10, т. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за Националната агенция за приходите 
(обн., ДВ, бр. 112 от 29 ноември 2002 г.). 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на главния прокурор на Република България за ус-

тановяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 12а, ал. 1, 
т. 1 от Данъчния процесуален кодекс, приета с § 10, т. 2 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за Националната агенция за приходите 
(обн., ДВ, бр. 112 от 29 ноември 2002 г.). 

Мотиви:
а) Въпроси
Конституционният съд трябва да отговори дали изискването на атаку-

ваната разпоредба за мотивиране на искането на прокурор или следовател 
за достъп до сведения, съставляващи служебна (данъчна) тайна, пречи да се 
получат сведения за извършени престъпления и за образуване на наказателно 
производство, възпрепятства прокуратурата в борбата  ѝ   с престъпността в 
данъчната и финансовата сфера и при установяването на истината по делата.

б) Аргументи
Конституцията в Преамбюла и в чл. 4, ал. 1 определя Република Бълга-

рия като правова държава. Тази нейна същност се проявява ярко чрез под-
чинението на държавните органи и останалите правни субекти на консти-
туционноустановения ред и законите на страната и в признаване и гаранти-
ране на основни права на личността, необходими за нейното свободно раз-
витие. Член 12а, ал. 1, т. 1 ДПК е в съответствие с принципите, прилагани 
въз основа на Конституцията в правовата държава. Оспорената разпоредба 
се отнася за разкриване на служебна тайна по искане на прокурор или сле-
довател. Служебната тайна е вид класифицирана информация – чл. 1, ал. 3 
ЗЗКИ. Кои сведения се класифицират като служебна тайна, се определя със 
закон – чл. 26, ал. 3 ЗЗКИ.

200 Обн., ДВ, бр. 104 от 26 ноември 2004 г.
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Сведенията служебна (данъчна) тайна се отнасят до личния живот на су-
бектите на данъчно облагане и на лицата, с които те имат правни отношения. 
Според чл. 8, т. 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и 
основните свободи „всеки има право на зачитане на неговия личен и семе-
ен живот....“. Конституцията на Република България в чл. 32, ал. 1 обявява 
личния живот на гражданите за неприкосновен. В Преамбюла на Консти-
туцията за върховен принцип се признават правата на личността, нейното 
достойнство и сигурност. Според чл. 8, т. 2 от Европейската конвенция за 
защита правата на човека и основните свободи намеса на държавни власти 
при ползване на правото на личен и семеен живот се допуска единствено в 
случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество 
в интерес на националната и обществената сигурност, за предотвратяване на 
безредици или престъпления и други случаи. Упражняването на неотмени-
мите конституционни права не трябва да поставя в опасност националната 
сигурност, обществения ред и други общонационални блага. 

В чл. 121, ал. 2 от Конституцията е закрепен основен принцип за право-
раздаването – да се осигури установяването на истината. Изброените дотук 
конституционни принципи не си противоречат, те действат паралелно и оси-
гуряват пълната защита на конституционните права. 

Конституцията допуска само такива ограничения на конституционно 
признати права, които са оправдани от гледна точка на особено значими об-
ществени интереси – Решение № 5 от 1992 г. по к.д. № 11/1992 г., Решение  
№ 7 от 1996 г. по к.д. № 1/1996 г., Решение № 18 от 1997 г. по к.д. № 12/1997 г., 
Решение № 12 от 2003 г. по к.д. № 3/2003 г. 

При упражняването на властнически правомощия, предоставени в за-
щита на субективни права, съществува и опасност от злоупотреби. Съдеб-
ната преценка за достъп до сведения, които представляват служебна тайна и 
включват лични данни, е гаранция срещу правонарушения. За да може съд-
ът да се произнесе, трябва искането на следовател или прокурор за достъп 
до служебна (данъчна) тайна да бъде мотивирано. 

От 2002 г. законодателно беше засилена защитата на сведения, до които 
следва да се ограничи достъпът поради опасност от засягане на национални 
интереси или конституционни права на личността чрез ЗЗКИ и Закона за 
защита на личните данни (ЗЗЛД). Достъп на прокурори и следователи до 
класифицирана информация се осигурява само във връзка с конкретно дело 
и при приложение на принципа „необходимост да се знае“ – чл. 39, ал. 1, т. 7 
и ал. 3, т. 3 ЗЗКИ. Проверката, дали има такава необходимост и за какъв об-
хват сведения се отнася достъпът, може да се осъществи най-добре от съда. 
Член 12а, ал. 1, т. 1 ДПК е предназначен да уреди достъпа на следователи и 
прокурори до данъчната тайна, като същевременно защити правата и закон-
ните интереси на данъчните субекти и на други лица, с които те са в прав-
ни отношения, срещу обществено неоправдани посегателства. Оспорваната 
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разпоредба не противоречи на чл. 121, ал. 2 и чл. 127, т. 1 от Конституцията, 
защото не препятства дейността на прокуратурата и установяването на ис-
тината по делата. Изискването за мотивиране на искането за достъп не е 
трудно осъществимо и произтича от принципите на правовата държава. 

След постъпване на искането на главния прокурор на Република Бъл-
гария и допускането му до разглеждане по същество от Конституционния 
съд бе приета разпоредбата на чл. 12, ал. 2, т. 5 ДПК (ЗИДНПК, обн., ДВ, 
бр. 89 от 2004 г.), според която достъп до сведения служебна тайна се пре-
доставя „по писмено искане на органите на досъдебното производство и на 
оперативно-издирвателните органи на Министерство на вътрешните работи 
за разкриване и доказване на икономически престъпления и престъпления, 
извършени от организирана престъпна група, както и за защита на нацио-
налната сигурност, подадено чрез ръководителите на съответните основни 
структурни звена“. При действието на тази разпоредба чл. 12а, ал. 1, т. 1 
ДПК се прилага само за останалите видове престъпления, които не са посо-
чени в чл. 12, ал. 2, т. 5 ДПК. 

Член 12а, ал. 1, т. 1 ДПК не е в колизия с чл. 133, ал. 1 НПК. Последната 
разпоредба се прилага за всякаква информация, докато оспорената норма 
урежда достъп до служебна информация, поради което тя е специална прав-
на норма спрямо чл. 133, ал. 1 НПК и я дерогира в границите на своето 
приложно поле. 

Член 12а, ал. 1, т. 1 ДПК е в съответствие и с чл. 39, ал. 1, т. 7 и ал. 3, 
т. 3 ЗЗКИ, защото тези разпоредби уреждат условията за достъп до класи-
фицирана информация, а не и реда за предоставянето  ѝ  . Приложението на 
принципа „необходимост да се знае“ налага да има контролиращ орган в 
лицето на съда. 

Конституционният съд приема, че чл. 12а, ал. 1, т. 1 ДПК не противо-
речи на чл. 133, ал. 1 НПК и на чл. 39, ал. 1, т. 7 и ал. 3, т. 3 ЗЗКИ. Дори да 
има противоречия между разпоредби в законодателството, те биха могли да 
бъдат основание за противоконституционност само ако по характер и степен 
са конституционно нетърпими, защото накърняват конституционни ценнос-
ти и норми – Решение № 14 от 2000 г. по к.д. № 12/2000 г. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии.

РЕШЕНИЕ № 7 от 16 декември 2004 г. по к.д. № 6/2004 г.201 
делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване противоконституционност на редица разпоред-

би от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) (обн., ДВ, бр. 89 от 1974 г., 
посл. изм. и доп., бр. 103 от 2004 г.), както следва: 

201 Обн., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2004 г.
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Разпоредби, изменяни със ЗИДНПК (ДВ, бр. 70 от 1999 г.): чл. 210, 
ал. 3 и 4, създадени с § 143; чл. 210а, създаден с § 144; чл. 279, ал. 1 в ре-
дакцията  ѝ  , след изменението с § 179, т. 1 и чл. 279, ал. 3, създадена с § 179, 
т. 2 в частта на чл. 279, ал. 1 относно думите „пред съдия“; чл. 410, ал. 1, в 
редакцията  ѝ   след изменението с § 228. 

Разпоредби, изменяни със ЗИДНПК (ДВ, бр. 42 от 2001 г.): чл. 237, ал. 3, 
изр. първо, в редакцията след изменението с § 9, т. 2, относно думите „пред 
съответния първоинстанционен съд“. 

Разпоредби, изменяни със ЗИДНПК (ДВ, бр. 50 от 2003 г.): чл. 60, ал. 1 и 
2 в редакцията след изменението с § 11; чл. 61, ал. 3 в редакцията след про-
мяната с § 12; чл. 62 след промяната с § 13; чл. 63, ал. 1 след промяната с § 14; 
чл. 64, ал. 1 и 3 след промяната с § 15; чл. 65 след промяната с § 16; чл. 66, 
ал. 1 след промяната с § 17; чл. 156, ал. 1 след промяната с § 44; чл. 176 в ре-
дакцията след отмяната на точки 2 и 3 с § 52, т. 2; чл. 178, ал. 2 в редакцията 
след заличаването на изречение второ с § 53; чл. 191 след изменението с § 57; 
чл. 210, ал. 3 и 5 след промяната с § 62; чл. 210а в редакцията след допълне-
нията с § 63; чл. 213 след промяната с § 64; чл. 219, ал. 4 в частта „справка 
за гражданския иск“, след промяната с § 65; чл. 235, ал. 4 в частта „справка 
за гражданския иск“, след промяната с § 66; чл. 237, ал. 4–7, създадени с 
§ 67, т. 3; чл. 239а, създаден с § 69; чл. 409, ал. 1, създадена с § 115, т. 2, и 
ал. 3–5, създадени с § 115, т. 4; чл. 410а, ал. 1, изменена с § 116, относно 
думите „когато не е упражнил правомощията си по чл. 409, ал. 5“. 

Разпоредби, изменяни със ЗИДНПК (ДВ, бр. 57 от 2003 г.): чл. 277, ал. 1 
след изменението с § 5. 

Конституционният съд е отклонил искането в частта за установяване 
противоконституционност на чл. 207, ал. 1 относно думата „следователят“ и 
на чл. 395 относно думите „да повдигне обвинението“. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля изцяло искането на главния прокурор за установяване про-

тивоконституционност на разпоредби от Наказателно-процесуалния кодекс 
(обн., ДВ, бр. 89 от 1974 г., посл. изм. и доп., бр. 103 от 2004 г.), както 
следва: 

Разпоредби, изменяни със ЗИДНПК (ДВ, бр. 70 от 1999 г.): чл. 210, 
ал. 3 и 4, създадени с § 143; чл. 210а, създаден с § 144; чл. 279, ал. 1 в ре-
дакцията  ѝ   след изменението с § 179, т. 1 и чл. 279, ал. 3, създадена с § 179, 
т. 2 в частта на чл. 279, ал. 1 относно думите „пред съдия“; чл. 410, ал. 1 в 
редакцията  ѝ   след изменението с § 228. 

Разпоредби, изменяни със ЗИДНПК (ДВ, бр. 42 от 2001 г.): чл. 237, 
ал. 3, изр. първо в редакцията след изменението с § 9, т. 2 относно думите 
„пред съответния първоинстанционен съд“. 
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Разпоредби, изменяни със ЗИДНПК (ДВ, бр. 50 от 2003 г.): чл. 60, ал. 1 и 
2 в редакцията след изменението с § 11; чл. 61, ал. 3 в редакцията след промя-
ната с § 12; чл. 62 след промяната с § 13; чл. 63, ал. 1 след промяната с § 14; 
чл. 64, ал. 1 и 3 след промяната с § 15; чл. 65 след промяната с § 16; чл. 66, 
ал. 1 след промяната с § 17; чл. 156, ал. 1 след промяната с § 44; чл. 176 в ре-
дакцията след отмяната на точки 2 и 3 с § 52, т. 2; чл. 178, ал. 2 в редакцията 
след заличаването на изречение второ с § 53; чл. 191 след изменението с § 57; 
чл. 210, ал. 3 и 5 след промяната с § 62; чл. 210а в редакцията след допълне-
нията с § 63; чл. 213 след промяната с § 64; чл. 219, ал. 4 в частта „справка 
за гражданския иск“ след промяната с § 65; чл. 235, ал. 4 в частта „справка 
за гражданския иск“ след промяната с § 66; чл. 237, ал. 4–7, създадени с § 67, 
т. 3; чл. 239а, създаден с § 69; чл. 409, ал. 1, създадена с § 115, т. 2, и ал. 3–5, 
създадени с § 115, т. 4; чл. 410а, ал. 1, изменена с § 116, относно думите „ко-
гато не е упражнил правомощията си по чл. 409, ал. 5“. 

Разпоредби, изменяни със ЗИДНПК (ДВ, бр. 57 от 2003 г.): чл. 277, ал. 1 
след изменението с § 5. 

Мотиви:
а) Въпроси
При преценка на конституционосъобразността на оспорените разпоред-

би, Конституционният съд възприема две изходни позиции:
1. Всички регламентирани права и задължения на участниците в нака-

зателния процес, както и всяко свързано с тях искане за установяване про-
тивоконституционност на отделни разпоредби, следва да се преценяват през 
призмата на формулираната в чл. 1, ал. 1 основна задача на НПК и тогава да 
се съпоставят с предписанията на основния закон.

2. Поради особения характер на оспорените разпоредби, които често в 
своето единство образуват единен нормен комплекс, разпоредбите на този 
нормен комплекс ще бъдат съпоставяни с Конституцията, за да се прецени в 
крайна сметка и поотделно тяхната конституционосъобразност.

Конституционният съд трябва да отговори на въпросите относно:
– разпита пред съдия на обвиняем или свидетел на досъдебното произ-

водство;
– правото на обвиняемия и на пострадалия да обжалват пред съответния 

първоинстанционен съд постановлението на прокурора за прекратяване на 
наказателното производство;

– искането за установяване противоконституционност на чл. 239а НПК;
– конституирането и участието на пострадалия от престъплението като 

граждански ищец в наказателното производство;
– другите оспорени в искането разпоредби.
б) Аргументи
ІІ. Относно разпита пред съдия на обвиняем или свидетел на досъдеб-

ното производство 
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1. В тази част на искането се оспорват следните разпоредби от НПК: 
чл. 210, ал. 3, 4 и 5; чл. 210а; чл. 277, ал. 1 относно думите „пред съдия“ 
и чл. 279, ал. 1 и 3 в частта на чл. 279, ал. 1 относно думите „пред съдия“. 

С измененията и допълненията на тези текстове в НПК през 1999 г. (ДВ, 
бр. 70) и 2003 г. (ДВ, бр. 50 и 57) беше регламентирана възможността за про-
веждане на разпит на обвиняем или свидетел на досъдебното производство 
пред съдия, а също така беше уредена и възможността протоколите от тези 
разпити да бъдат четени в съдебно заседание. 

2. Съдът счита, че искането в тази му част е неоснователно. 
Разпитът е един от най-често използваните способи за събиране и про-

верка на доказателства, предвидени в чл. 116 НПК. Без съмнение е, че не-
говата организация и редът за провеждането му, регламентирани в закона, 
както и практическото му осъществяване в рамките на наказателното про-
изводство, са своеобразна мярка за демократичен и справедлив наказателен 
процес. 

Провеждането на разпит на обвиняем или свидетел пред съдия на до-
съдебното производство не ограничава процесуалната самостоятелност на 
прокурора или следователя, не засяга тяхната независимост и не нарушава 
принципа на вътрешното убеждение. Това е така, защото подобен разпит 
може да се проведе само по тяхна инициатива (чл. 210, ал. 3 НПК) или чрез 
тях да бъде поискан разпит на свидетел от обвиняемия или неговия защит-
ник (чл. 210а, ал. 4 НПК). Доколкото разпитът е по време на досъдебното 
производство, то органът, който го провежда, безспорно е прокурорът или 
следователят, а не съдията. Те са, които определят дали, кога и как да проте-
че този разпит, какви да са въпросите и в каква последователност те да бъдат 
зададени, дали това ще е първоначален или последващ разпит и т.н. 

Разпитът е „пред“, а не „от“ съдия. В този смисъл чрез визираните раз-
поредби в НПК не се засяга конституционно установеното правомощие на 
прокурора по чл. 127, т. 1 или на следователя по чл. 128, изр. второ от Кон-
ституцията, нито пък се нарушава принципът, визиран в чл. 119, ал. 1 от 
основния закон за осъществяване на правораздаването от съдилищата. 

Съдът преценява по-нататък, че изискването на чл. 279, ал. 3 НПК от-
носно възможността показанията на свидетел, дадени пред орган на досъ-
дебното производство, да бъдат прочетени в съдебно заседание само със 
съгласието на страните също не противоречи на основния закон. То е своеоб-
разна гаранция за равнопоставеност на страните в съдебния процес (чл. 121, 
ал. 1 от Конституцията) и е в съответствие с практиката на Европейския съд 
по правата на човека (Решение от 20 ноември 1989 г. по делото Костовски 
срещу Холандия). Балансът, за който стана дума по-горе, е спазен и тук. 
Срещу събраните от обвинението в несъдебна и несъстезателна процедура 
доказателства „се противопоставя“ правото на обвиняемия на защита (чл. 56 
от Конституцията) и се изисква неговото съгласие за приобщаването им към 
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доказателствата по време на съдебния процес, която преценка очевидно ще 
е в зависимост именно от възможността му ефективно да организира своята 
защита. 

3. Неоснователно е искането и в частта за установяване противоконсти-
туционност на разпоредбите на чл. 210, ал. 5 и чл. 210а, ал. 3 НПК. Според 
тях в досъдебното производство разпитът пред съдия на обвиняем и сви-
детел се провежда по правилата на съдебното следствие, доколкото няма 
особени правила. Съдържанието им позволява да се приеме, че при извърш-
ване на посочените процесуални действия намират приложения изрично 
предвидените за това производство ред и условия. Те изключват правилата, 
които се отнасят за провеждане на разпита в съдебно заседание и се съ-
държат в чл. 275, чл. 276 и чл. 278 НПК. Тяхното приложение е възможно 
само и единствено когато уредбата в тях на разпита като способ за събиране 
на доказателствата, обхваща такива ред и условия, които не са предмет на 
уредбата на разпита в досъдебното производство. Разпоредбите за разпита 
в съдебното производство само допълват тези, отнасящи се за разпита в до-
съдебното производство, относно онези предпоставки, ред, условия и начин 
на извършване на следствените действия, които не са надлежно уредени. 

ІІІ. Относно правото на обвиняемия и на пострадалия да обжалват 
пред съответния първоинстанционен съд постановлението на прокурора 
за прекратяване на наказателното производство

В тази част на искането се оспорват разпоредбите на чл. 237, ал. 3 относ-
но думите „пред съответния първоинстанционен съд“ и чл. 237, ал. 4–7 НПК. 
Посочените разпоредби визират правото на обвиняемия и на пострадалия да 
обжалват постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното 
производство, уреждат реда, по който съдът се произнася по жалбата, както 
и възможността по-горестоящият прокурор служебно да отмени това поста-
новление. 

Конституционният съд счита, че искането в тази му част е неоснователно. 
Всъщност при проверката за конституционосъобразност поставеният в 

искането въпрос се свежда до следното: когато отмени постановлението и 
върне делото на прокурора със задължителни указания, съдът не навлиза ли 
недопустимо в изключителните правомощия на прокуратурата, визирани в 
чл. 127 от Конституцията, и образно казано, не се ли самосезира, изземвай-
ки обвинителни функции от органите на досъдебното производство. 

Конституционният съд счита, че отговорът трябва да е отрицателен 
по следните по-важни съображения. Указанията на съда (нещо, което се 
пропуска в искането) са само „относно прилагането на закона“ (чл. 237, 
ал. 5, т. 3 НПК). Съдебният контрол се разпростира само върху законо-
съобразното осъществяване правомощията на прокурора по чл. 237, ал. 1 
НПК, поради което съдът няма възможност да се произнася по въпроси от 
компетентността на обвинителя и още по-малко да му дава задължителни 
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указания за внасяне на обвинителен акт в съда. Само негово изключително 
правомощие е да привлече едно лице към отговорност по смисъла на чл. 127, 
т. 1 от Конституцията с предявяване пред съда на обвинителен акт. В тази 
връзка Конституционният съд отбелязва, че формулираната в чл. 1 НПК 
основна задача на процесуалния закон да „се осигури разобличаване на ви-
новните“ означава същевременно да се гарантира в закона невъзможността 
да бъдат наказани или поставени под съмнение действията на невинни, за-
щото само по този начин редът за осъществяване на наказателното произ-
водство, включително правилата относно неговото прекратяване, ще са в 
съответствие с върховния принцип на Конституцията, закрепен в нейния 
Преамбюл – правата на личността. 

Съдебният контрол върху постановлението за прекратяване може да се 
инициира само от пострадалия или обвиняемия по делото. 

Конституционният съд намира, че сега действащата уредба търси и на-
мира по-точен баланс между правата на обвиняемия, респ. пострадалия от 
престъплението и функциите и правомощията на държавното обвинение. 
Без съмнение е, че правото на обвиняемия да обжалва прекратяването на во-
деното срещу него производство е законодателно доразвитие на фиксирани 
в основния закон права и конституционни принципи като правото на защита 
(чл. 56 и чл. 122, ал. 1 от Конституцията) и презумпцията за невиновност 
(чл. 31, ал. 3 от Конституцията). 

Макар в искането да не са развити съображения за това, с него се иска 
установяването на противоконституционност и на ал. 7 от чл. 237 НПК от-
носно възможността на по-горния прокурор служебно да отмени постано-
влението за прекратяване, когато то не е било обжалвано от обвиняемия или 
пострадалия. В тази връзка е необходимо да се каже, че прокурорът участва 
в наказателния процес като представител на прокуратурата, на която именно 
в чл. 127 Конституцията възлага определени правомощия. Предвид на това 
и с оглед организацията на прокуратурата (единство, централизация и т.н.) 
всеки по-горен прокурор съобразно законодателната преценка в НПК има 
съответни правомощия по отношение актовете на долустоящите прокурори. 
Въвеждането на възможност за служебна проверка от по-горестоящ проку-
рор относно обосноваността и законосъобразността на постановлението за 
прекратяване е мярка за защита в случаите, когато съдът не е сезиран от 
обвиняемия или пострадалия. Целта е да се предотврати неправилното при-
лагане на закона във фазата на досъдебното производство, което в конкрет-
ния случай би предотвратило възможността за провеждане на публичен и 
състезателен съдебен процес. В този смисъл разпоредбата е в съответствие 
с основната конституционно закрепена задача на прокуратурата да следи за 
спазването на законността (чл. 127 от Конституцията). 

След тези съображения по същество Конституционният съд намира за 
необходимо да отбележи, че той вече е имал повод да се произнесе по въпро-
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си, свързани с прекратяването на наказателното производство на досъдебна-
та фаза. Така Съдът в Решение № 1 от 1999 г. по к.д. № 34/1998 г. прие, че 
„законодателят има право да определи, че прекратяването на наказателното 
производство следва да става от съдилищата, а не от прокуратурата“ и че 
тези разпоредби са „приети в рамките на законодателната целесъобразност 
и не противоречат на Конституцията“. По аргумент на по-силното основа-
ние съдебният контрол върху законосъобразността на прекратено от проку-
рора наказателно производство, иницииран от обвиняемия или пострадалия 
от престъпление, не противоречи на основния закон, поради което и пред-
вид казаното по-горе искането в тази му част следва да бъде отхвърлено. 

ІV. Относно искането за установяване противоконституционност на 
чл. 239а НПК

Разглеждането на делото в съда по искане на обвиняем, ако са изтекли 
фиксираните в разпоредбата на чл. 239а НПК срокове от момента на привли-
чането му в това качество, е нов институт за българското наказателнопроце-
суално право. Аргументите в искането обаче не се отнасят до самата възмож-
ност за това, а са насочени към правомощието на съда да прекрати делото, 
ако въпреки указаните от него допълнителни срокове прокурорът не внесе 
обвинителен акт, не прекрати производството или не отстрани – след ново 
удължаване – допуснати съществени нарушения на процесуални правила. 

Всеки гражданин трябва да има достъп до правосъдие, а отказът на пра-
восъдие, на каквото и да се дължи той, е конституционно нетърпим. Пра-
вораздаването се осъществява от съдилищата (чл. 119, ал. 1 от Конститу-
цията). Основната функция на прокуратурата – да следи за спазването на 
законността – се осъществява в наказателния процес чрез привличането към 
отговорност на лицата, които са извършили престъпление (чл. 127 от Кон-
ституцията). Привличането към отговорност се осъществява от прокурора 
чрез внасянето в съда на обвинителен акт. Ако той не стори това в един 
разумен срок (съгласно чл. 239а – две години за тежките престъпления и 
една – за останалите случаи), започващ да тече не от момента на образуване 
на производството, а от момента, в който лицето е привлечено в качеството 
на обвиняем, то оправдано е същото това лице да поиска делото му да бъде 
гледано от съд в един публичен и състезателен процес. Не бива да се забра-
вя, че законосъобразното привличане на едно лице като обвиняем (началото 
на срока) следва да бъде извършено, когато са събрани „достатъчно доказа-
телства за виновността на определено лице в извършване на престъпление 
от общ характер“ (чл. 207, ал. 1 НПК). След искането на обвиняемия съдът 
дава на прокурора нов двумесечен срок за внасяне на обвинителен акт и 
ако той не стори това, едва тогава прекратява делото. Посочените правила с 
нищо не ограничават конституционно закрепените правомощия на прокуро-
ра, а единствено поставят изпълнението им в разумни срокове, което изцяло 
е в областта на законодателната целесъобразност. 
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Конституционният съд не споделя и отразеното в искането разбиране, че 
разглежданата разпоредба препятства възможността за цялостна реализация 
на изискването на чл. 121, ал. 2 от Конституцията, съгласно което: „Произ-
водството по делата осигурява установяването на истината“. В чл. 121 от ос-
новния закон са установени конституционни принципи, засягащи съдебния 
процес и съотнасянето им към норми относно досъдебната фаза трябва да 
става много внимателно. Изискването за осигуряване установяването на ис-
тината означава, че фазите на съдебното производство и инстанционността 
трябва да осигурят възможността за установяване на истината по даден спор. 
А ноторно е, че истината при спор винаги е трудно постижима. Това налага 
въвеждането на инстанционността и изисква предвиждането на съответни 
процесуални гаранции пред всяка инстанция, осигуряващи установяване-
то на истината. Разпоредбата следователно се отнася до надлежен съдебен 
процес и има предвид истината в едно състезателно публично производство, 
където позициите на двете страни противостоят и са в отношение на проти-
воречие, контрадикторност. 

Моментът, от който започва наказателното преследване срещу уличения, 
е лесно установим и именно той следва да се има предвид при изчисляване 
срока по чл. 239а НПК. Това сочи, че разпоредбата на чл. 239а, ал. 7 е при-
ложима, не се намира в противоречие с останалите разпоредби на същия 
текст и не поставя в различо, неравностойно положение уличения спря-
мо обвиняемия. Единственият възможен извод при това положение е, че 
липсва аргумент, доказващ нейното противоречие с чл. 6, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 
от Конституцията, поради което искането в тази му част следва да бъде 
отхвърлено. 

V. Относно конституирането и участието на пострадалия от пре-
стъп  лението като граждански ищец в наказателното производство 

В тази част на искането са оспорени разпоредби на НПК в редакцията 
им след направените изменения и допълнения със ЗИДНПК (ДВ, бр. 50 от 
2003 г.), както следва: чл. 60, ал. 1 и 2 в редакцията след изменението с § 11; 
чл. 61, ал. 3 в редакцията след промяната с § 12; чл. 62 след промяната с § 13; 
чл. 63, ал. 1 след промяната с § 14; чл. 64, ал. 1 и 3 след промяната с § 15; чл. 
65 след промяната с § 16; чл. 66, ал. 1 след промяната с § 17; чл. 156, ал. 1, 
след промяната с § 44; чл. 213 след промяната с § 64; чл. 219, ал. 4 в частта 
„справка за гражданския иск“ след промяната с § 65; чл. 235, ал. 4 в частта 
„справка за гражданския иск“ след промяната с § 66. 

Твърди се, че те противоречат на чл. 121, ал. 2 и чл. 122, ал. 1 от Кон-
ституциятаq защото невъзможността пострадалият да се конституира като 
граждански ищец още на досъдебната фаза пречи за защита на неговите 
права и интереси и същевременно неучастието му в тази фаза на процеса 
ограничава гаранциите за разкриване на обективната истина. 

Конституционният съд счита искането в тази му част за неоснователно. 
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След посочените изменения в НПК отпадна възможността пострадали-
ят и неговите наследници, учрежденията, юридическите лица, държавата и 
общините, които са претърпели вреди от престъплението, да се конституи-
рат като граждански ищци още в досъдебното производство. 

При проверката относно конституционосъобразността на тези измене-
ния следва да се отговори на въпросаq дали в действителност това ограни-
чава до степен на конституционна нетърпимост правото на пострадалите на 
защита и дали се накърнява изискването на основния закон за установяване 
на обективната истина. Както бе посочено по-горе, правилото на чл. 121, ал. 2 
от Конституцията се отнася преди всичко до съдебната фаза на процеса. Към 
това следва да се добави само, че поначало пострадалият не е „безразличен“ 
за досъдебното производство и в частност към проблема за установяване на 
истината относно известни му факти и обстоятелства. На общо основание 
той може да бъде разпитван като свидетел при условията на чл. 92–99а и 
чл. 210а НПК, както и да обжалва постановлението на прокурора за прекра-
тяване на наказателното производство (чл. 237, ал. 3 НПК). Що се отнася до 
твърдяното ограничаване възможността за реализиране правото на защита от 
страна на пострадалия и в този смисъл за нарушение на чл. 122, ал. 1 от ос-
новния закон, Конституционният съд счита, че такъв извод не може да бъде 
направен в конкретния случай. 

Претендираната в искането противоконституционност се обосновава 
единствено чрез противоречие с чл. 122, ал. 1 от Конституцията. Втората 
алинея на този конституционен текст обаче повелява, че „редът за упражня-
ване правото на защита се определя със закон“. И след посочените промени 
относно материята за гражданския ищец НПК съдържа гаранции за защита 
правата на пострадалия още на досъдебното производство и възможности 
той да реализира своите претенции по отношение претърпените от престъп-
лението вреди, като: задължение на органите на досъдебното производство 
да му разяснят, че има право да предяви граждански иск в съдебното произ-
водство (чл. 156, ал. 1 НПК); по негово искане или по искане на прокурора (в 
случаите по чл. 47 НПК) в досъдебното производство първоинстанционният 
съд да вземе мерки за обезпечаване на иска по реда на ГПК (чл. 156, ал. 2 и 
3 НПК); да обжалва постановлението на прокурора за прекратяване на нака-
зателното производство (чл. 237, ал. 3 НПК). 

Конституционният съд счита, че чрез обсъжданите в този пункт проме-
ни в НПК е намерен баланс между правата на пострадалия и възможността 
му да реализира претенциите си относно претърпените вреди от престъп-
лението, от една страна, и обществения интерес за по-ефективен, бърз и 
същевременно справедлив наказателен процес, от друга. Чрез тях не се за-
сягат конституционно прогласени права на пострадалия, нито се създават 
условия за нарушаване на конституционно установени принципи относно 
правораздаването. В този смисъл посочените разпоредби на НПК относно 
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конституирането на гражданския ищец в наказателното производство не 
противоречат на основния закон. 

VІ. Относно другите оспорени в искането разпоредби 
1. В искането се твърди, че с отмяната на т. 2 и 3 от чл. 176 НПК (§ 52, 

т. 2 от ЗИДНПК, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) се намалява значително възможността 
прокурорът да реализира ръководство и надзор върху разследващия орган и 
върху цялостното досъдебно разследване, което е в противоречие с чл. 127, 
т. 1 от Конституцията, а доколкото текстът е в открито противоречие с чл. 43, 
ал. 2, т. 1 НПК – и с чл. 4, ал. 1 от основния закон. 

В тази му част искането е неоснователно. 
То не държи сметка, че паралелно с отмяната на посочените т. 2 и 3 от 

чл. 176 НПК се измени редакцията на т. 1 на същия член и в голямата  ѝ   част 
уредбата на отменените точки беше възпроизведена в новата редакция на 
разпоредбата: вместо „да изисква следственото дело“ сега: „да проучва и 
проверява всички материали по следственото дело и да им дава указания по 
разследването“. В случая дори само езиковият анализ показва, че „всички 
материали по следственото дело“ като израз трудно може да бъде отграни-
чен или да представлява нещо съществено различно от „следственото дело“, 
за да се стигне до конституционна нетърпимост и до засягане принципа на 
правовата държава. 

В тази връзка следва да се добави, че и тук преценката относно консти-
туционосъобразността на разглежданата разпоредба не може да не държи 
сметка и за други, свързани с нея разпоредби. Общият принцип, че проку-
рорът ръководи досъдебното производство (чл. 43, ал. 2, т. 1 НПК), е „уп-
лътнен“ и в редица други, взаимнообусловени и свързани с разглежданата, 
разпоредби на НПК. Прокурорът може да отменя постановленията на следо-
вателя (чл. 176, ал. 2, т. 8 НПК); да отстранява следователя, ако е допуснал 
нарушение на закона или не може да осигури правилното провеждане на 
разследването (чл. 176, ал. 2, т. 5 НПК); да дава задължителни за следовате-
ля писмени указания (чл. 178, ал. 1 НПК). 

Конституционният съд отбелязва, че след постъпване на искането и 
допускането му за разглеждане по същество настъпи законодателна про-
мяна в разпоредбата на чл. 176 НПК, като с § 13 от ЗИДНПК (ДВ, бр. 89 
от 2004 г.) се създаде нова ал. 1 със следното съдържание: „Прокуратурата 
упражнява постоянен надзор върху делата в предварителното производство 
чрез наблюдаващ прокурор.“ 

Предвид казаното Конституционният съд приема, че посочената про-
мяна (от 2004 г.) и редакцията на текста (сега вече ал. 2) след изменението 
през 2003 г. (която е предмет на искането) не дават основание да се приеме, 
че се нарушава конституционно установената в чл. 127, т. 1 функция на 
прокуратурата, поради което искането в тази му част следва да бъде от-
хвърлено. 
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2. В искането се поддържа, че с отмяната на второто изречение от ал. 2 
на чл. 178 НПК с § 53 от ЗИДНПК (ДВ, бр. 50 от 2003 г.), визиращо до този 
момент забрана за следователя да прави възражения срещу указания и поста-
новления на прокурора за образуване на предварително производство и за 
преобразуване на полицейско производство в предварително, се засяга кон-
ституционно установената в чл. 127, т. 1 компетентност на прокуратурата. 

Конституционният съд не споделя това разбиране. 
В редакцията си след заличаването на изр. второ, ал. 2 на чл. 178 НПК 

предвижда възможност за следователя, когато не е съгласен с постановле-
нията и писмените указания на прокурора, да направи възражение пред по-
горния прокурор, а това значи включително и срещу постановленията за 
образуване и преобразуване на наказателното производство. 

След постъпване на искането в Съда и допускането му за разглеждане по 
същество настъпиха промени в НПК (ДВ, бр. 89 от 2004 г.), част от които имат 
отношение към разглеждания тук въпрос поради логическата си обвързаност 
с разпоредбата на чл. 178, ал. 2 НПК. В частност беше променен чл. 192 НПК 
и сега единствено на прокурора принадлежи правомощието да образува пред-
варително производство. Това означава, че указания в тази насока към следо-
вателя не може да има, което логически, а и на практика, е по-честият и въз-
можен случай, при който се правят възражения пред горестоящия прокурор. 

Прокурорът ръководи и е „господар“ на досъдебната фаза, като следи 
за спазването на законността чрез привличането към отговорност на лица-
та, извършили престъпление, а следователят осъществява предварителното 
производство. Така очертаният от чл. 178 НПК своеобразен вътрешен кон-
трол за законосъобразност и обоснованост, който има и своята конституци-
онна опора в разпоредбите на чл. 127, т. 1 и чл.128 от основния закон, би 
трябвало да способства за отстраняване на евентуални грешки или пропус-
ки и в крайна сметка за реализиране на държавното обвинение пред съда. 
Предвид казаното искането в тази му част следва да бъде отхвърлено. 

3. В искането се твърди, че с измененията на чл. 191, чл. 409, ал. 1 
(ЗИДНПК, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) и чл. 410, ал. 1 (ЗИДНПК, ДВ, бр. 70 
от 1999 г.) се създават три правни фикции: за започване на предварително 
производство, за започване на полицейско производство и за повдигане на 
обвинение срещу уличен, и доколкото в тези случаи не се съставя постано-
вление, прокурорът е лишен от възможността да извърши проверка, респ. да 
отмени съответния акт. В това се съзира противоречие с чл. 127, т. 1 от Кон-
ституцията. В края на искането отново и отделно са развити съображения 
за противоконституционност на чл. 191 НПК, като в тази част се посочва 
противоречие освен с разпоредбата на чл. 127, т. 1 още и с чл. 4, ал. 1 от 
Конституцията, доколкото е налице „остро противоречие с основополагащи 
текстове за ръководството на прокурора в досъдебната фаза на наказателния 
процес по чл. 43, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 176 НПК“. 
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Твърдението е неоснователно. 
Измененията в НПК през 1999 и 2003 г., предмет на искането в тази 

му част, са насочени към създаване на условия за бърз, но същевременно 
ефективен наказателен процес. Така възможността по чл. 191 НПК да не 
се образува с нарочен акт предварително производство е предвидена само 
в случаите, когато незабавното извършване на оглед на местопроизшестви-
ето и свързаните с него претърсване и изземване, разпознаване на лица и 
предмети и разпит на очевидци е единствената възможност за събиране и 
запазване на доказателствата. Същевременно в закона съществуват гаран-
ции за господстващото положение на прокурора в тази фаза на производ-
ството. Органът, извършил неотложното следствено действие, го уведомява 
незабавно, но не по-късно от 24 часа (чл. 191, ал. 2 НПК). От този момент 
насетне прокурорът има всички предоставени му от закона правомощия по 
ръководството и надзора за законност върху дейността на следователя и не-
гова е суверенната преценка, дали разследването да продължи и по какъв 
начин, или пък да бъде прекратено наказателното преследване. 

Възможността да се извършат неотложни следствени действия, кога-
то те са единствената възможност за събиране и запазване на доказател-
ства с процесуална стойност, е гаранция за самото обвинение. Тя улеснява 
дейността по доказване и внасяне в съда на обоснован и законосъобразен 
обвинителен акт. Обратното, окончателната невъзможност да се съберат 
доказателства, свързани с местопроизшествието, ще затрудни доказването 
на престъплението, а в отделни случаи би го направила невъзможно. С това 
би се засегнала конституционно възложената на прокуратурата функция да 
привлича към отговорност извършилите престъпления лица (чл. 127, т. 1 
от Конституцията). Това означава, че правилата по чл. 191 НПК не само не 
влизат в противоречие, но обратното – намират опора в посочения консти-
туционен текст. 

Като основен аргумент при оспорването на другите две разпоредби в 
искането се посочва, че в тези случаи не се съставя постановление и по този 
начин прокурорът се лишава от възможността да извърши проверка и да 
отмени съответния акт на разследващия орган, което силно стеснява проку-
рорската компетентност по чл. 127, т. 1 от Конституцията. 

Започването на полицейското производство от момента на „съставяне-
то на акта за първото действие по разследването“ (чл. 409, ал. 1 НПК) е 
само началото. За него прокурорът се уведомява незабавно (чл. 409, ал. 2 
НПК). Оттук насетне – до края – внасянето в съда на обвинителен акт – до-
съдебното производство протича под контрола, ръководството и надзора на 
прокурора. Неговите писмени указания и постановления са задължителни 
за дознателя и не подлежат на възражение (чл. 409, ал. 8 НПК); той може 
да върне делото за събиране на нови доказателства или за отстраняване на 
съществени нарушения на процесуални правила (чл. 411, ал. 1, т. 4 НПК); 
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да преобразува полицейското в предварително производство при указаните 
в закона предпоставки, или пък да прекрати наказателното производство 
(чл. 411, ал. 1, т. 5 НПК). С измененията на НПК (ДВ, бр. 89 от 2004 г.) се 
предвиди изрично, че „прокуратурата упражнява постоянен надзор върху 
делата в полицейското производство чрез наблюдаващ прокурор“ (чл. 411, 
ал. 1, т. НПК). Изводът, до който Конституционният съд стига, е, че указа-
ните разпоредби на НПК, предмет на искането, не засягат конституционно 
установената функция на прокуратурата, гарантират ръководната роля на 
прокурора в досъдебната фаза, като същевременно целят по-бърз, а оттам – 
и ефективен наказателен процес. 

Предвид казаното искането в тази му част следва да бъде отхвърлено. 
4. В искането се поддържа, че измененията в чл. 409, ал. 3–5 (с § 115, т. 4 

ЗИДНПК, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) и чл. 410а, ал. 1 в частта  ѝ   относно думите 
„когато не е упражнил правомощията си по чл. 409, ал. 5“ (с § 116 ЗИДНПК, 
ДВ, бр. 50 от 2003 г.) създават правила, според които „дознателят е опреде-
лен като процесуален субект, който може да задължава прокурора“, като се 
сочи, че те са в противоречие с чл. 127, т. 1 от Конституцията. 

Искането в тази му част е неоснователно. 
Разпоредбата на чл. 409, ал. 5 НПК предвижда възможност в случаите 

на бързо полицейско производство дознателят незабавно да представи съ-
браните материали на прокурора, когато те са достатъчни за съставяне на 
обвинителен акт. Представянето на материалите е действие, което не може 
да обвърже прокурора. Самостоятелна и суверенна е преценката му и в този 
случай, как по-нататък да протече производството. Ръководството и надзо-
рът от страна на прокурора и независимостта му при вземането на решение 
са законово гарантирани чрез вече посочените по-горе негови правомощия 
по чл. 411, ал. 1, т. 1–8 и чл. 409, ал. 8 НПК. 

Целяща бързина, разпоредбата на чл. 409, ал. 5 НПК създава само една 
възможност, реализацията на която обаче е изцяло в зависимост от пре-
ценката на прокурора. Ето защо разпоредбата не е противоконституцион-
на. Конституционното правомощие на прокуратурата по чл. 127, т. 1 от 
Конституцията се предшества от различни по характера си процесуални 
действия в досъдебното производство, чието осъществяване от разслед-
ващите органи не води до задължително изготвяне на обвинителен акт и 
съдебен процес. Прокуратурата е единственият конституционно опреде-
лен орган в държавата, от преценката на който зависи дали и в кой момент 
едно лице ще бъде привлечено към отговорност чрез представяне в съда 
по надлежния процесуален ред на обвинение за извършване на конкретно 
престъпление. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 3 с 
особено мнение.
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Особено мнение на съдиите Лазар груев и Евгени Танчев 
Особеното мнение е не във връзка с предвидената в НПК възможност 

за провеждане на разпит на обвиняем или свидетел на досъдебното произ-
водство пред съдия, а единствено по повод разпоредбите, които указват, че 
той се провежда по правилата на съдебното следствие, най-малкото защото 
не можем да разберем кои от тях са реално приложими и кое налага в такъв 
случай това препращане. Това не се разбира и от мотивите на решението в 
тази им част. Там са посочени конкретно единствено разпоредби относно 
съдебното следствие, които не могат да се приложат при разпита пред съдия 
на досъдебното производство. 

Разпоредбите на чл. 210, ал. 5 и чл. 210а, ал. 3 НПК противоречат на 
Конституцията по следните съображения: 

Разпоредбите на съдебния разпит, осъществяван в рамките на съдеб-
ното следствие, са визирани в чл. 274, чл. 275, чл. 276 и чл. 278 НПК. Ос-
новните положения тук са, че съдебното следствие се ръководи от пред-
седателя на състава (чл. 274, ал 1 НПК); той поканва подсъдимия да даде 
обяснение (чл. 275, ал. 1 НПК); въпросите към подсъдимия се поставят 
най-напред от прокурора или частния тъжител, а след това от частния об-
винител и неговия повереник, гражданския ищец и неговия повереник, 
гражданския ответник и неговия повереник, другите подсъдими и техните 
защитници и накрая от защитника на самия подсъдим (чл. 275, ал. 3 НПК); 
председателят и другите членове на съдебния състав могат да поставят 
въпроси на подсъдимия след изчерпване въпросите на страните (чл. 275, ал. 
4 НПК); разпитаните свидетели не могат да напускат съдебната зала преди 
приключване на съдебното следствие освен с разрешение на съда, взето 
след изслушване на страните (чл. 278, ал. 3, изр. първо НПК). 

Ясно е, че по-голямата част от тези правила (за да не кажем всички) 
не могат да бъдат приложени към разпита пред съдия. Тогава се поставя 
въпросът, към какво всъщност препращтат двете разпоредби, които тук са 
предмет на обсъждане. Задаваме го, защото, ако правилата, към които пре-
пращат, не могат да се приложат, то те могат да създадат объркване. Съдията 
не може да ръководи разпита, защото ще изземе функции, предоставени от 
закона на други органи по време на тази фаза от процеса. Той не може да 
задава въпроси и да участва в разпита, защото делото не му предоставя тази 
възможност, а и защото това ще го превърне от разпит „пред“ в разпит „от“ 
съдия, което пък противоречи на правилото по чл. 210, ал 3 НПК. 

Редът, установен за провеждане на разпит по време на съдебното след-
ствие, към който препращат оспорените разпоредби на чл. 210, ал 5 и чл. 210а, 
ал. 3 НПК, по същество влиза в противоречие с останалата уредба, основното 
съдържание и предназначението на разпита пред съдия на досъдебното про-
изводство. 

Органът, който инициира, организира подготовката и ръководи разпита 
по чл 210, ал. 3 и чл. 210а, ал. 1 НПК, безспорно трябва да е съответният 
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орган на досъдебното производство и възможността за дерогиране на това 
положение чрез разпоредбите на чл. 210, ал. 5 и чл. 210а, ал. 3 НПК считаме 
за конституционно нетърпимо. 

Ето защо разпоредбите на чл. 210, ал. 5 и чл. 210а, ал. 3 НПК са в про-
тиворечие с разпоредбите на чл. 4, ал 1, чл. 119, ал. 1, чл. 127, т. 1 и чл. 128, 
изр. второ от Конституцията. 

Особено мнение на съдията Маргарита Златарева 
Предмет на особеното мнение в различие с решението на Конституци-

онния съд са разпоредбите на: § 143, с който се създава ал. 3 и 4 на чл. 210 
НПК, § 144, с който се създава нов чл. 210а, ал. 1 и 2 НПК от Закона за 
изменение и допълнение на НПК (ЗИДНПК) (ДВ, бр. 70 от 1999 г.); § 62, с 
който се изменя чл. 210, ал. 3 и се създава чл. 210, ал. 5 НПК, и § 63, с който 
се изменя чл. 210а, ал. 1 и се създават ал. 3 и 4 на чл. 210а НПК от ЗИДНПК 
(ДВ, бр. 50 от 2003 г.); § 179, т. 1 и т. 2 в частта на чл. 279, ал. 1 НПК относно 
думите „пред съдия“ и ал. 3 на с.р. от ЗИДНПК (ДВ, бр. 70 от 1999 г.) и § 5  
ЗИДНПК (ДВ, бр. 57 от 2003 г.). 

Мнението на автора на становището е, че тези разпоредби са противо-
конституционни. 

1.1. Независимо че в закона и в защитаващите мнението, че разпоредби-
те съответстват на Конституцията се акцентира на употребения предлог за 
разпита „пред“ съдия, а не „от“ съдия, самото присъствие на съдията в една 
досъдебна фаза на наказателния процес вече е нарушаване на конституцион-
ното изискване съдът да осигури равенство и условия за състезателност на 
страните в съдебния процес – чл. 121, ал. 1 от Конституцията. И това е така, 
защото участването на съдията при даване на обяснения от обвиняемия и в 
разпита на свидетеля в досъдебното разследване, макар и само като „наблю-
дател“, вече му отнема качеството на безпристрастен участник в съдебното 
разследване, лишава го от качеството му на арбитър в публичния процес. 

В българската конституционна постройка на съдебната власт независи-
мост имат както съдията, така и прокурорът и следователят. На всички ма-
гистрати Конституцията предоставя несменяемост и функционален имуни-
тет еднакво. Затова да се обяснява съществуването на законови разпоредби 
с необходимостта гласните доказателства да се събират в досъдебната фаза 
от съдия, а не от следовател, означава да се отрича конституционно закрепе-
ната независимост на всички участници в съдебната власт – чл. 117, ал. 2, 
изр. 1 от Конституцията, в това число на прокурора и следователя. 

Възможно е конституционното изравняване на статута на следователи-
те със съдиите да противоречи на различните функции, които те изпълня-
ват в наказателния процес, и оттук да идват проблемите с координацията 
и субординацията между различните участници в този процес. Но именно 
доверието към следствения апарат е бил водещият мотив на създателите на 
Конституцията от 1991 г., за да предоставят на следователите конституцион-
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нен статут на магистрати. Затова недопустимо е от конституционноправна 
гледна точка да не се вярва на следователя, когато снема обясненията на 
обвиняемия и разпитва свидетеля в предварителното производство по на-
казателни дела – чл. 128, изр. 1 от Конституцията. Противоконституционни 
са законовите норми, създадени, за да „защитават“ правата на обвиняемия и 
свидетеля в тази първа фаза на единния наказателен процес, осъществявана 
от магистрати. 

1.2. В изменението на НПК от 2003 г. (ДВ, бр. 50 от 2003 г.) са създаде-
ни нови алинеи на чл. 210, ал. 5 и чл. 210а, ал. 3, според които, доколкото 
няма особени правила, разпитът пред съдия се провежда по правилата на 
съдебното следствие. Мнението за противоконституционност на целия въ-
веден институт поглъща обсъждането на съответствието на разпоредбите 
на чл. 210, ал. 5 и чл. 210а, ал. 3 НПК с Конституцията. Самият факт, че 
законодателят може да допусне съдебните способи за разпит на свидетел да 
се използват и при разпита му в досъдебното производство, сочи колко не-
формално е участието на съдията в тези разпити. В съдебното разследване 
съдията е господар на процеса, в досъдебното производство – прокурорът е 
господар на тази досъдебна фаза. Дали присъстващият съдия ще стои само 
като „гарант за законност“ при разпита на свидетел и обясненията на обви-
няем в досъдебната фаза на наказателния процес, или ще води разпита, ка-
квито различни мнения са депозирани по настоящото дело, вече не е спорен 
въпрос при наличието на обсъжданите препращащи норми. Съдията трябва 
да води разпита, както в съда, и с това влиза в конкуренция с правомощието 
на прокурора по чл. 127, т. 1, пр. 1 от Конституцията най-малкото защо-
то има право в тази фаза наред с прокурора да изяснява истината относно 
извършеното деяние и виновността на обвиняемия (преди той да е станал 
подсъдим). 

2. Относно доказателствената сила на протоколите за разпит на свиде-
тел, съставени в досъдебното производство пред съдия. 

Безспорно е, че на разпитите, проведени по двата различни начина, се 
дава различна доказателствена тежест. Свободното съдийско убеждение, 
което се извежда от принципа за подчинението на съдиите само на закона 
– чл. 117, ал. 2 от Конституцията, законодателно е дерогирано. Освен това 
различните способи за събиране на гласни доказателства, респ. и различната 
доказателствена тежест, която им се придава, поставя в неравнопоставеност 
някоя от страните в процеса, която ще се опира на единия или друг вид 
свидетелски показания, а оттук – нарушение на принципите за равенство на 
страните в съдебния процес – чл. 121, ал. 1 от Конституцията, и за равенство 
на гражданите пред закона – чл. 6, ал. 2, изр. 1 от Конституцията. 

3. Относно съдебната практика на Европейския съд за правата на човека. 
Европейската конвенция за защита правата на човека и основните сво-

боди (ЕКЗПЧОС) в чл. 6, т. 3, буква „d“ позволява една по-голяма свобода 
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на националните законодателства при уреждане на материята за събиране на 
гласни доказателства в съдебния процес. 

От една страна, правото на лицето, обвинено в извършване на престъ-
пление, да иска разпит на свидетелите, свидетелстващи против него, или 
еднакви условия при разпит на всички свидетели според съществуващото 
българско законодателство категорично е удовлетворено и без наличие на 
института, предмет на обсъждане – няма пречка гласните доказателства да 
се събират за първи път в съдебната фаза на разследване било по искане на 
прокурора, било по искане на обвиняемия. 

От друга страна, практиката на Европейския съд по правата на човека 
по тълкуване и прилагане на чл. 6, т. 3, буква „d“ ЕКЗПЧОС е по-скоро в 
подкрепа на направения в настоящото изложение извод, отколкото в обратна 
насока. 

Поради изложените съображения авторът на мнението счита, че следва 
да се обявят за противоконституционни чл. 210, ал. 3, 4, 5, чл. 210а, ал. 1, 
2, 3, 4, чл. 277, ал. 1 в частта относно думите „пред съдия“ и чл. 279, ал. 1 в 
частта относно думите „пред съдия“ и ал. 3 НПК. 

VI.5. Висш съдебен съвет – мандат на изборните 
членове на ВСС; мандат на административните 
ръководители в органите на съдебната власт,  
с изключение на тези по чл. 129, ал. 2  
от Конституцията202

Чл. 129. (3) (Изм., ДВ, бр. 85 от 2003 г.) С навършване на петгодишен 
стаж като съдия, прокурор или следовател и след атестиране, с решение 
на Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите и следователите стават 
несменяеми. Те, включително лицата по ал. 2, се освобождават от длъж-
ност само при: 

1. навършване на 65-годишна възраст; 
2. подаване на оставка; 
3. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване 

от свобода за умишлено престъпление; 
4. трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си 

за повече от една година; 
5. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните за-

дължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната 
власт. 

202 Вж. още: Решение № 1 от 1999 г. и Решение № 4 от 2004 г.
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(5)203 (Нова, ДВ, бр. 85 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Администра-
тивните ръководители в органите на съдебната власт, с изключение на 
тези по ал. 2, се назначават на ръководната длъжност за срок от пет 
години с право на повторно назначаване. 

Чл. 130. (3) Единадесет от членовете на Висшия съдебен съвет се из-
бират от Народното събрание и единадесет – от органите на съдебната 
власт. 

(4) Мандатът на изборните членове на Висшия съдебен съвет е пет го-
дини. Те не могат да бъдат преизбирани веднага след изтичането на този 
срок. 

Чл. 131.204 (Изм., ДВ, бр. 85 от 2003 г.) Решенията на Висшия съдебен 
съвет за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобож-
даване от длъжност на съдии, прокурори и следователи, за даване разре-
шение по чл. 132, ал. 2 и 3, както и предложенията, които той прави по 
чл. 129, ал. 2, се приемат с тайно гласуване. 

Чл. 133. Организацията и дейността на Висшия съдебен съвет, на съ-
дилищата, на прокурорите и следствените органи, статутът на съдиите, 
прокурорите и следователите, условията и редът за назначаване и осво-
бождаване от длъжност на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите 
и следователите, както и за осъществяване на тяхната отговорност се 
уреждат със закон. 

РЕШЕНИЕ № 16 от 19 октомври 1999 г. по к.д. № 10/1999 г.205 
делото е образувано по искане на: 50 народни представители.
Иска се: тълкуване на чл. 130, ал. 4 от Конституцията на Република 

България относно това допустимо ли е преизбиране на член на Висшия съ-
дебен съвет (ВСС) за втори последователен мандат, в случай че предходният 
мандат не е имал продължителност пет години. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
По смисъла на чл. 130, ал. 4 от Конституцията изборен член на Висшия 

съдебен съвет независимо от това, колко време е участвал в него и на какво 
основание е прекратено неговото участие, не може да бъде преизбиран вед-
нага в следващ състав на Висшия съдебен съвет. 

203 (6) (Нова, ДВ, бр. 85 от 2003 г.; предишна ал. 5, бр. 27 от 2006 г.) Административните 
ръководители в органите на съдебната власт, с изключение на тези по ал. 2, се назначават на 
ръководната длъжност за срок от пет години с право на повторно назначаване.

204 Чл. 131. (Изм., ДВ, бр. 85 от 2003 г., бр. 12 от 2007 г.) Решенията на Висшия съдебен 
съвет за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на 
съдии, прокурори и следователи, както и предложенията, които той прави по чл. 129, ал. 2, се 
приемат с тайно гласуване. 

205 Обн., ДВ, бр. 95 от 2 ноември 1999 г.
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Мотиви:
а) Въпроси
Конституционният съд трябва да определи обхвата на забраната за пре-

избиране по отношение на членовете на Върховния касационен съд (ВКС), 
както и хипотезите, в които тази забрана е приложима.

б) Аргументи
В първоначалния проект за Конституция на Република България е пред-

видена забрана за преизбиране на членове на ВСС. Впоследствие идеята за 
еднократност на мандата е изоставена, като е допуснато преизбиране, но 
не за два последователни мандата. Промяната е приета без разискване от 
Великото Народно събрание при второто четене на проекта за Конституция. 

Конституционната разпоредба, чието тълкуване се иска, урежда мандата 
само на част от състава на ВСС – на неговите изборни членове. Председателят 
на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен 
съд и главният прокурор са членове на ВСС по право. Тяхното участие в съ-
вета е обусловено от длъжността, която заемат. Докато са на тази длъжност, 
те са и членове на ВСС. Поради това е необходима правна уредба само на 
мандата на изборните членове на съвета, което Конституцията прави с чл. 130, 
ал. 4. Държи ли се сметка за изричната уредба на състава на ВСС, дадена от 
Конституцията, не може да има никакво съмнение, че искането за тълкуване, с 
което Конституционният съд е сезиран, може да се отнася единствено до тези 
членове на ВСС, които са изборни. То се отнася само до тях, защото забраната 
за преизбиране, прогласена от чл. 130, ал. 4 на Конституцията, може смислено 
да бъде отнесена единствено до тези членове на ВСС, които получават това 
качество въз основа на избор. Тази забрана очевидно не може да важи относно 
тези негови членове, които имат това качество по право. Затова мотивите на 
решението трябва да се съсредоточат върху тълкуването на ал. 4 на чл. 130. 

Основният тълкувателен извод е, че чл. 130, ал. 4 урежда изрично само 
забраната за преизбиране, след като е изтекъл петгодишният срок, за който 
изборните членове на ВСС се избират. 

Поставя се въпросът, дали забраната се отнася и за случаите, когато ман-
датът е прекратен преди изтичането му. 

Практиката на Конституционния съд по приложение на Конституцията 
показва, че е възможно със закон да се предвиди избор на нови квоти на 
съдебната и законодателната власт във ВСС, за да се даде възможност на 
всички представители на конституционно определените органи на съдебна-
та власт да участват в избора и да бъдат избирани във ВСС – Решение № 1 
от 1999 г. по к.д. № 34/1998 г. 

В други случаи привеждането на закона в съответствие с Конституцията 
създава конституционно основание за избор на изцяло нов ВСС, за да могат 
да бъдат избрани в него и юристи, противоконституционно лишени от тази 
възможност – Решение № 3 от 1992 г. по к.д. № 30/1991 г. 
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И в двата случая с оглед избора на нов ВСС, за да се изпълнят изисква-
нията на Конституцията, се налага прекратяване на съществуващия ВСС. 

Правното значение на предсрочно прекратения мандат следва да се пре-
цени с оглед ясно изразената в чл. 130, ал. 4 от Конституцията забрана за 
два последователни мандата. Едновременно с това същата конституционна 
разпоредба посочва, че мандатът на изборните членове на ВСС е пет години. 
Тълкуването на чл. 130, ал. 4 от Конституцията трябва да се съобрази с тази 
воля на конституционния законодател и не може да  ѝ   противоречи. Незави-
симо колко време е траел един мандат на изборен член на ВСС, същото лице 
не може да бъде веднага преизбрано. 

Както е посочено в Решение № 1 от 1999 г. по к.д. № 34/1998 г. на Кон-
ституционния съд: „... мандатът на съдебната и парламентарната квота във 
ВСС не може да започва и изтича в различни моменти. Това е така, защото 
ВСС е по предназначение един постоянно функциониращ орган. Ако отдел-
ните квоти не са с еднаква продължителност на мандата, същият не би мо-
гъл да функционира, докато не бъдат избрани новите членове, образуващи 
квотата, чийто мандат е вече изтекъл.“ По същите съображения мандатите 
на всички изборни членове трябва да изтичат едновременно. Ако мандатът 
на някого се прекрати предсрочно, новоизбраният довършва мандата на 
предишния член на ВСС и не може да бъде преизбиран веднага в състава 
на следващ ВСС, защото ще се наруши конституционната забрана да бъде 
изборен член непрекъснато повече от пет години. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии. 

Представено е становище на съдията Александър Арабаджиев.

РЕШЕНИЕ № 1 от 7 март 2006 г. по к.д. № 8/2005 г.206 
делото е образувано по искане на: главния прокурор. 
Иска се: установяване противоконституционност на чл. 5, ал. 2 от Зако-

на за Конституционния съд (ЗКС), чл. 38, ал. 5 от Закона за местното само-
управление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 125а, ал. 8 от Закона 
за съдебната власт (ЗСВ), както и задължително тълкуване на чл. 93, ал. 1 
от Конституцията. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията. С Определение от 21 декември 2005 г. Конституционният 
съд отклонява искането в частта му за тълкуване на чл. 93, ал. 1 от Консти-
туцията. 

Конституционният съд реши: 
1. Обявява за противоконституционни чл. 5, ал. 2 от Закона за Конститу-

ционния съд и чл. 125а, ал. 8, изр. второ от Закона за съдебната власт. 
206 Обн., ДВ, бр. 23 от 17 март 2006 г.
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2. Отхвърля искането на главния прокурор за обявяване като противокон-
ституционни на чл. 38, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация и чл. 125а, ал. 8, изр. първо от Закона за съдебната власт. 

Мотиви:
а) Въпроси
В частта, отнасяща се до Глава шеста на Конституцията – по чл. 125а, 

ал. 8 от ЗСВ, Конституционният съд трябва да отговори кои са администра-
тивните ръководители в съдебната власт, чиито правомощия се прекратяват 
с изтичане на срока на мандата им и могат ли всички те или някои от тях да 
продължат да изпълняват съответната ръководна длъжност и след този срок, 
до встъпване на съответния приемник.

б) Аргументи
По чл. 125а, ал. 8 ЗСВ 
След първото изменение на Конституцията (ДВ, бр. 85 от 2003 г., в сила 

от 1 януари 2004 г.) всички административни ръководители в съдебната 
власт придобиха качеството на органи с конституционно определен статус. 
С изключение на председателя на Върховния касационен съд (ВКС), пред-
седателя на Върховния административен съд (ВАС) и на главния прокурор 
тези ръководители се назначават на длъжност за срок от пет години с право 
на повторно назначаване – чл. 129, ал. 5 от Конституцията. С изменението 
на чл. 129, ал. 3 от Конституцията (ДВ, бр. 85 от 2003 г.) бяха уредени едни и 
същи основания за освобождаване от длъжност на всички административни 
ръководители в съдебната власт, от което следва без съмнение изводът, че 
конституционният законодател третира председателите на върховните съ-
дилища и главния прокурор еднакво с останалите административни ръко-
водители в съдебната власт. За тях също е необходимо правомощията им да 
бъдат ограничени с изтичане на срока на мандатите им. Мотивите на Кон-
ституционния съд по Решение № 4 от 21 април 2005 г., с което бе прието, 
че срокът на мандатите на председателя на ВКС, председателя на ВАС и на 
главния прокурор не могат да се продължават със закон, важат и за остана-
лите административни ръководители в съдебната власт. Член 125а, ал. 8, 
изр. второ противоречи на чл. 129, ал. 5 от Конституцията поради това, че 
допуска административният ръководител да продължи да изпълнява ръко-
водната длъжност до встъпване на неговия приемник. 

Възможността за повторно назначаване на административните ръково-
дители в съдебната власт с изключение на тези по чл. 129, ал. 2 от Консти-
туцията не дава основание за друго решение относно конституционосъо-
бразността на оспорената разпоредба, тъй като правомощията на органа се 
изчерпват с изтичане на мандата. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 4207 с 
особено мнение. 

207 Особеното мнение на конституционния съдия Стефанка Стоянова не се отнася до Глава 
шеста „Съдебна власт“, поради което не е възпроизведено тук.
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Представено е становище на съдията Румен Янков. 

Особено мнение на съдията Лазар груев
С оглед същината на повдигнатите въпроси настоящото конституционно 

дело е аналогично с к.д. № 11/2004 г. По него Конституционният съд обяви 
чл. 28, ал. 9, изр. 2 от Закона за съдебната власт за противоконституционен. 
По това дело авторът е подписал решението с особено мнение, обнародвано 
в ДВ, бр. 37 от 2005 г., съображенията по което са изцяло относими и към 
настоящото дело. 

Особено мнение на съдията Емилия друмева
Авторът не споделя произнесеното решение в частта му, с която се обя-

вява противоконституционност на чл. 5, ал. 2 от Закона за Конституционния 
съд и на чл. 125а, ал. 8, изр. 2 от Закона за съдебната власт. Тези разпоредби 
регулират рядката хипотеза, когато при изтичане мандата на конституционен 
съдия или на административен ръководител в съдебната власт (председател 
на Окръжен съд, ръководител на апелативна прокуратура и др.) няма избран, 
респ. назначен по установения ред титуляр на новия мандат, и предвиждат, 
докато това се реализира, досегашният титуляр да изпълнява функциите. 

1. Оспорената законова уредба (чл. 5, ал. 2 ЗКС и чл. 125а, ал. 8, изр. 2 
ЗСВ) не представлява удължаване на фиксирани от Конституцията манда-
ти, защото не засяга конституционно установения 9-, респ. 5-годишен ман-
дат, нито засяга установения ред за заемането/освобождаването на тези 
длъжности, а регулира изключителната ситуация, при изтекъл мандат кой 
да изпълнява функциите до встъпването в длъжност на титуляра на новия 
мандат. 

2. Конституцията не съдържа уредба на тази хипотеза, като в двата оспо-
рени случая оставя на закона да създаде уредба. И това е нормалното състо-
яние на конституционното право, защото то поначало е рамково и регулира 
само най-важното от държавния живот, а Конституцията – само онези ос-
новни въпроси, най-вече държавната организация и правата на гражданите, 
които са достатъчно важни, за да бъдат снабдени с особен ранг и особе-
ни гаранции. Всички други въпроси се оставят за уреждане от закона – със 
или без изрична делегация. Така че Конституцията по принцип е заложила 
на едно доизграждане на нормативната система чрез законодателството. В 
конкретния спор законодателят е предпочел едно от възможните решения 
на въпросната хипотеза и едновременно с това е направил и едно от защи-
тимите тълкувания на съответните конституционни текстове: според зако-
нодателя оспорената законова уредба е конституционно съвместима, след 
като я е създал. А задача на Конституционния съд е да се прецени дали това 
разбиране у законодателя е конформно с Конституцията. 

3. Самата Конституция е предоставила пространство за уреждане на не-
уредени от нея въпроси – законодателят трябва да създаде уредба, съобразе-
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на с предназначението на мандатите, но едновременно с това и осигуряваща 
изпълнението на публичните функции, възложени от Конституцията на въ-
просните висши длъжности. 

4. Законодателното решение, което е предмет на настоящето дело и в ко-
ето законодателят е предпочел доскорошния титуляр вместо например някой 
овластен (от кого?) служител, всъщност възпроизвежда една практикувана 
в законодателството правна конструкция: досегашният титуляр изпълнява 
функциите до встъпване в длъжност на титуляря на новия мандат, в случай 
че определянето на последния е закъсняло. В този смисъл е дългогодишната 
уредба на Закона за Сметната палата, Закона за Българската народна банка, 
Закона за Комисията за финансов надзор и други закони. 

Тази уредба е присъща на правовата държава и има резервна функция: 
задейства се субсидиарно в случай на криза, когато процедурата по опре-
деляне титуляря на новия мандат не е приключила към изтичането на за-
варения. Предназначението ѝ  е да обезпечава изпълнението и да гарантира 
непрекъсваемост в значимите жизненоважни функции на публичната власт, 
които самата Конституция, именно като такива, е възложила на висшите ор-
гани. Оспорените разпоредби представляват конкретизиране на тази резерв-
на функция, а не удължаване на мандата, поради което не противоречат на 
Конституцията. 

Тази линия на разсъждения, основна в конкретното конституционно 
дело, въобще не е докосната в мотивите на обявената противоконституци-
онност. 

Особено мнение на съдията Мария Павлова 
Решението е подписано с особено мнение поради следното: 
Трите разпоредби, които се атакуват с искането в настоящото производ-

ство, имат някои общи белези. Те се отнасят до висши служители на мандат-
ни длъжности. Във всяка от тях е предвидено, че след изтичане на мандата 
служителят продължава да изпълнява длъжността до встъпване в длъжност 
на приемника. Общо между разпоредбите е също това, че сроковете на ман-
датите са определени с императивни конституционни разпоредби. 

Конституционни норми определят кога изтичат мандатите на конститу-
ционните съдии, на кметовете и на административните ръководители в съ-
дебната власт. Те не уреждат нито възможност за удължаване на мандатите, 
нито определят кой ще упражнява длъжността след изтичане на мандата 
до встъпване на приемника. Поради липса на конституционни разпоредби 
по тези въпроси се е наложило законодателят да уреди проблема, който 
прекратяването на мандата поставя. Опитът показва, че поради обективни 
или субективни причини изборът или назначаването на приемника може да 
се забави и между прекратяването на мандата на предшественика и встъп-
ването в длъжност на приемника да изтече определен период от време. С 
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оспорваните разпоредби законодателят е отговорил на конкретните нуж-
ди в тези случаи да не се осуети упражняването на мандатната длъжност. 
Тези разпоредби не удължават мандата и не се отнасят до същия предмет, 
който уреждат конституционните норми, определящи срока за длъжност-
та. Законовите разпоредби овластяват висшите служители да упражняват 
длъжността именно заради прекратяването на мандатите им. Законодателят 
отчита, че мандатът е изтекъл, но е изправен пред необходимостта да не до-
пусне бездействие през периода до поемане на правата и задълженията от 
приемника. Оспорваните разпоредби не са противоконституционни поради 
липса на покриване на съдържанието им дори отчасти с конституционните 
норми на чл. 147, ал. 2, чл. 139, ал. 1 и чл. 129, ал. 5 от Конституцията. 

Особено мнение на съдията Евгени Танчев 
Решението е подписано с особено мнение, тъй като авторът не споделя 

мотивите и диспозитива по т. 1. 
Решенията на Конституционния съд имат ефект еrga omnes за разлика от 

действието inter partes със сила на пресъдено нещо на актовете на останали-
те съдилища. Именно поради това в контекста на абстрактния, последващ, 
специализиран и концентриран конституционен контрол конституционните 
юрисдикции в Европа и по света обосновават решенията си преди всичко 
върху началата на правовата държава и конституционализма. 

В решението по настоящото дело мнозинството напълно неоправдано 
пренебрегва класически азбучни положения на конституционната доктрина, 
утвърдени и доказани в многовековния опит на либералния конституциона-
лизъм. 

Тълкуването на предписанията на основния закон на Републиката от 
1991 г. следва да бъде подчинено на принципите на конституционната док-
трина и установените световни стандарти в демократичния конституциона-
лизъм, а по-конкретно за отношението на приемствеността във властта към 
гражданската свобода. 

Временното осъществяване на пълномощия до избиране на приемник 
не е насочено към преодоляване на демократичния принцип за ротация. То 
предотвратява междувластието, като осигурява успешното функциониране 
на държавните органи в защита на гражданската свобода и следва да бъде 
признато за съответстващо на замисъла на учредителната власт, която Кон-
ституционният съд е призван да разкрие чрез тълкувателното си правомо-
щие по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията. В този смисъл временното за-
местване е предназначено да гарантира континуитета при осъществяване на 
публичните функции на учредените власти и като изключи интеррегнума, да 
осигури ефективни гаранции за гражданската свобода. 
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РАЗДЕЛ VII

МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ 
И МЕСТНА ВЛАСТ
Рада Смедовска-Тонева 

Европейската и световната практика познават различни модели за ре-
гламентиране на местното самоуправление като необходима предпоставка 
за приобщаване на гражданите към процеса на вземане на решения и оси-
гуряване на солидна обществена подкрепа. Ролята на всяка съвременна кон-
ституция е така да регламентира тази сфера, че да спомогне в максимална 
степен да се чуе гласът- на обикновения човек, когато се обсъждат въпроси 
от местно значение.

Конституцията на Република България отделя специално внимание на 
местната власт. В Глава седма „Местно самоуправление и местна адми-
нистрация“ са очертани основните характеристики на местните органи и 
рамките на техните правомощия. Общината е основната административно-
териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление, 
а гражданите участват в нейното управление както чрез избраните от тях 
органи на местно самоуправление, така и пряко чрез референдуми и общи 
събрания.

Конституцията урежда сравнително кратко тази материя, като по-голяма 
част от правилата са разположени извън нея. Освен Конституцията основ-
ните нормативни актове, които релгаментират правната самостоятелност 
на общините и процесите, свързани с местното самоуправление и местната 
администрация, са: Закон за местното самоуправление и местната админи-
страция от 1991 г. (изменян и допълван повече от двадесет пъти), Закон за 
местните данъци и такси, Закон за общинския бюджет, Закон за общинската 
собственост, законите за държавния бюджет на Република България. Към 
тях трябва да се добави и Европейската харта за местно самоуправление, 
която България ратифицира със закон, приет от ХХХVІІ Народно събрание 
на 17 март 1995 г., като по този начин страната ни хармонизира правото си с 
достиженията на Европейския съюз. 

Деветдесетте години на ХХ в., които донасят изключително важни про-
мени на политическата сцена в Централна и Източна Европа, са също така 
и десетилетие на съживяване на местната демокрация в този регион. След 
дългия период на силно централизиран и недемократичен начин на управ-
ление прехвърлянето на правомощия и засилването на местните власти са 
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естествената посока за много политици. Дебатът за местното самоуправле-
ние обикновено е силно зависим от историческия опит на централизация, 
особено през комунистическия период. Това е явление, което е уникално 
не само за страните от Централна и Източна Европа, но също и за Испания, 
Португалия, Австрия и Германия, които често са идентифицирани в мина-
лото с централизъм и автократизъм. Развитието на Европейския съюз също 
допринася изключително много за децентрализацията на властта в страните 
членки, тъй като я извежда като свой основен политически приоритет, пред-
лагайки шест изпробвани в практиката модела на местно и регионално са-
моуправление, всеки от които се базира на различна степен на независимост 
на регионалните власти от централната власт.

Проблемите на децентрализацията в управлението са пряко свързани с 
цялостния процес на демократизация на обществото. Степента на децентра-
лизацията отговаря на степента на социално-икономическото развитие на 
една страна и е отражение на степента на демократизацията, националната 
специфика и зрелостта на гражданското общество. Тя определя насоките 
за разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното, 
областното и общинското равнище на управление, целящи по-ефективното 
и качествено предоставяне на услуги на гражданите. Децентрализацията е 
процес на прехвърляне на правомощия и ресурси за тяхното упражняване от 
държавните органи към общината за укрепване на местното самоуправле-
ние. Централната власт прехвърля права на общините да предоставят спе-
цифични местни услуги, отговорността да определят тяхното количество и 
качество, както и всички останали въпроси, свързани с тяхното управление 
и финансиране. 

Местното самоуправление и местната власт в България са в дългогоди-
шен процес на реформа и стремеж за преминаване от една доста централи-
зирана система към децентрализация на процеса на вземане на решения, 
включително и спрямо отношенията централна–местна власт. Основната 
цел е увеличаване на възможностите общините сами да вземат решения и да 
осъществяват техните задачи. Реформата към децентрализация започва през 
2003 г., а през 2004 г. е лансирана идея за промяна на Конституцията във 
връзка с членството ни в ЕС. Предложението е да се даде финансова самос-
тоятелност на общините, като се запази правото на парламента да определя 
вида на местните данъци и такси, но общината сама да определя размера им. 
Целта на поправката е да замени действащата конституционна разпоредба, 
според която Народното събрание определя вида и размера на данъците. До 
този момент на практика общините имат твърде ограничени правомощия 
във фискалната област, тъй като те нямат право да определят местните да-
нъци, но и реално контролират една много малка част от своите разходи. 
Конституционната поправка е приета на 2 февруари 2007 г., според която 
„Общинският съвет определя размера на местните данъци при условия, 
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ред и в граници, установени със закон“ (чл. 141). Тези промени на практика 
означават три неща: вече е позволено на общините сами да определят мест-
ните данъци; условията и границите, в които могат да се променят данъци-
те, се определят в закон от парламента; кои са местните данъци, също се 
определя от парламента. 

Българската конституция брани възпроизведения схематично модел на 
местно самоуправление индиректно чрез възможността Конституционният 
съд да се намеси при спорове между Общинския съвет и изпълнителната 
власт. За съжаление обаче в досегашната си практика конституционният съ-
дия е имал повод да използва това правомощие изключително рядко. Като 
цяло практиката на Конституционния съд в областта на местното самоупра-
вление не е много обемна. През първите години на съществуване решенията 
са изключително малобройни (до 1996 г. например има едно решение и едно 
определение), като тенденцията е те постепенно да се увеличават. 

За разглеждания период решенията, посветени на местната власт и 
местното самоуправление, са общо седем. Като предметно съдържание тази 
конституционна юриспруденция може да бъде обособена в няколко тематич-
ни направления. 

1. Организация на органите на местното  
      самоуправление и местната власт

В практиката си Конституционният съд пояснява, че на конституционно 
ниво само областите и общините са определени като административно-те-
риториални единици, а изискването за районирането на големите градове е 
решено със закон. Районът се явява вътрешносъставна териториално-адми-
нистративна единица на общината, в която също се осъществява местното 
самоуправление чрез органи на района, но вече създадени със закон и без 
да са конституционно предопределени (напр. кмет на района). В населените 
места, в които не са налице условия за образуване на най-малката админи-
стративно-териториална единица, тъй като жителите са под 500 души, може 
да се избира кметски наместник. По отношение на избора на тези инсти-
туции Конституционният съд подчертава, че законодателят е този, който 
трябва да прецени подходящия способ. Ако Общинският съвет е органът на 
местното самоуправление, който задължително се избира от населението на 
общината, то кметът на общината може да се избира алтернативно пряко от 
населението или от Общинския съвет. Поради това по аргумент за по-сил-
ното основание изборът на кмет на район съвсем конституционосъобраз-
но може да се извърши от Общинския съвет. Не е противоконституционно 
също така Общинският съвет да може да избира и кметски наместник. 

Принципът на местно самоуправление изисква всяка самоуправляваща 
се териториално-административна единица (за каквато конституционно е 
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определена общината и в която населеното място под 500 жители участ-
ва) сама да определя правилата на управление съобразно с индивидуалните 
особености на това място, разбира се, балансирани чрез законово уеднак-
вяване. Само общината е обявена от  Конституцията за юридическо лице, 
поради което в нея е концентрирана икономическата основа на местното 
самоуправление. Следователно липсата на самостоятелна икономическа ос-
нова в кметството намалява неговото значение като реално обособена еди-
ница на местното самоуправление. Освен това правото на населението за 
самоуправление няма да се накърни, ако със закон се определят условията 
за създаване на кметство.

2. Общинска собственост
Конституционният съд е имал повод при тълкуването на чл. 17, ал. 2 

от Конституцията да посочи, че само със закон може да се определи кръгът 
на вещите, които са публична, съответно частна, собственост на общините. 
Той потвърждава, че Конституцията оправомощава законодателя със закон 
да определи „Режима на обектите ... на общинската собственост“. Това пра-
вомощие включва и преобразуването на публичната собственост в частна. 
Този, който може да посочи коя общинска собственост е публична и коя 
частна, може и да преобразува. Поради това не е посегателство над правото 
на общинска собственост, когато публичните здравни заведения за болнична 
и извънболнична помощ – общинска собственост – се преобразуват в едно-
лични търговски дружества с акт на министъра на здравеопазването. 

Конституцията задължава държавата да гарантира и правото на общин-
ска собственост (чл. 17, ал. 1). Поради това нормата, с която се прехвърля 
правото на собственост от общините на държавата (в случаите, когато пър-
воначално общините са притежавали повече от половината от публичното 
лечебно заведение), изпълнява функцията на национализация, без да са на-
лице условията на чл. 17, ал. 5 от Конституцията. 

По отношение на прехвърляне на собствеността на публичните лечебни 
заведения Конституционният съд споделя, че действията по приватизацията 
по своето естество имат разпоредителен характер и целят прехвърляне на 
правото на собственост на физически или юридически лица. Поради това 
неотменим елемент от правото на собственост е правомощието на собстве-
ника с автономен акт да се разпореди със своето право. Следователно волята 
на собственика (Общинския съвет) да се разпореди с правото си на собстве-
ност, като го прехвърли на друго (физическо или юридическо) лице, не може 
да зависи от одобрението или разрешението на трето лице (държавен орган). 
Според конституционния съдия въвеждането на законово изискване, спо-
ред което решенията по приватизация на лечебните заведения с общинско 
участие се извършват след одобрение или по предложение на министъра на 
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здравеопазването, по недопустим начин накърнява правото на собственост 
на общината. 

3. бюджетна самостоятелност на общините
Конституцията на Република България поставя местното самоуправле-

ние в основата на държавното устройство. Правната възможност да се осъ-
ществяват определени функции би се обезсмислила, при положение че ор-
ганите на местното самоуправление са лишени от финансови ресурси за из-
пълнението им. Като постановява, че общината има самостоятелен бюджет, 
разпоредбата на чл. 141, ал. 1 от Конституцията, на първо място, определя 
бюджета на общината като отделен от държавния. Задължението на държа-
вата, което произтича от ал. 3, трябва да бъде реализирано по начин, който 
да осигури, от една страна, достатъчност на ресурсите (в съгласие с изис-
кването за съответствие с възложените правомощия) и същевременно да 
не накърнява свободата при определянето на разходните направления чрез 
поставяне на общините във финансова зависимост от държавния бюджет и 
ограничаване на възможността органите на местното самоуправление сами 
да вземат решения. В този дух е и практиката на Конституционния съд, кой-
то потвърждава, че Конституцията провъзгласява самостоятелност на об-
щинския бюджет и задължава държавата да подпомага нормалната дейност 
на общините чрез средства от бюджета или по друг начин. Прогласената с 
чл. 141, ал. 1 от Конституцията самостоятелност на общинския бюджет не 
изключва възможността от съответното участие на компетентните органи на 
изпълнителната власт в процеса както на съставянето, така и в изпълнени-
ето на общинския бюджет. Право и задължение на законодателя е да създа-
де такава правна уредба, която да осигурява баланс между националните и 
местните интереси.

До приемането на последните конституционни поправки от февруа-
ри 2007 г. определянето на местните данъци и такси е от изключителната 
компетентност на Народното събрание. В практиката на КС до влизането 
в сила на тези промени се пояснява, че Конституцията не отговаря пряко 
на въпроса, дали общините могат сами да определят собствени финансови 
източници. От принципа, че общината има самостоятелен бюджет, не следва 
пряко изводът, че общината е свободна да определя сама всички финансови 
източници и особено данъците и таксите. С промените от февруари 2007 г. 
този въпрос намира вече своя отговор на конституционно ниво, тъй като на 
общините е предоставена възможността сами да определят данъчните став-
ки по местните данъци. 
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VII.1. Организация на органите на местното 
самоуправление и местната власт

Чл. 135. (1) Територията на Република България се дели на общини и 
области. Териториалното деление и правомощията на Столичната общи-
на и на другите големи градове се определя със закон. 

Чл. 136. (1) Общината е основна административно-териториална 
единица, в която се осъществява местното самоуправление. Гражданите 
участват в управлението на общината както чрез избраните от тях ор-
гани на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдум и 
общо събрание на населението.

РЕШЕНИЕ № 12 от 24 август 1999 г. по к.д. № 12/1999 г.208 
делото е образувано по искане на: 53 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционността на разпоредби-

те на § 21, § 23, § 24 и § 32 от Закона за изменение и допълнение на Закона 
за местното самоуправление и местната администрация (ЗИДЗМСМА) (ДВ, 
бр. 69 от 1999 г.), § 34, т. 1 и § 45 от преходните и заключителните разпоред-
би на същия закон, както и на разпоредбите на § 1, § 2, § 3, § 4, § 19, ал. 4 
и § 26 от Закона за изменение и допълнение на Закона за местните избори 
(ЗИДЗМИ). Иска се и установяване на несъответствието на разпоредбите на 
§ 34, т. 1 и § 45 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗМСМА 
с международен договор, по който България е страна – Европейската харта 
за местно самоуправление.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията. 

Конституционният съд реши: 
Отхвърля искането на 53 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на: 
– § 21, § 23, § 24 и § 32 от Закона за изменение и допълнение на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ДВ, бр. 69 от 1999 г.), 
§ 34, т. 1 и § 45 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон; 

– § 1, § 2, § 3, § 4, § 19, ал. 4 и § 26 от Закона за изменение и допълнение 
на Закона за местните избори (ДВ, бр. 69 от 1999 г.);

– както и за установяване на несъответствие с международен договор, 
по който България е страна – Европейската харта за местно самоуправление, 
на разпоредбите на § 34, т. 1 и § 45 от преходните и заключителните разпо-
редби на ЗИДЗМСМА. 

208 Обн., ДВ, бр. 77 от 31 август 1999 г.
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Мотиви: 
а) Аргументи
А) Относно конституционността 
1. На Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоу-

правление и местната администрация 
1.1. По § 21 ЗИДЗМСМА, с който се създава нов чл. 38а ЗМСМА и по § 23 

ЗИДЗМСМА, с който се създава нов чл. 39а ЗМСМА 
Конституционно определените административно-териториални едини-

ци в България са общините и областите – чл. 135, ал. 1, изр. 1 от Конституци-
ята. От своя страна общината може да се дели на съставни административно-
териториални единици, но тази възможност за избор е предоставена на за-
конодателя – чл. 135, ал. 1, изр. 2 и чл. 135, ал. 2 от Конституцията. По си-
лата на конституционната делегация със Закона за териториалното деление 
на Столичната община и големите градове (ДВ, бр. 66 от 1995 г.) в София, 
Пловдив и Варна са създадени райони. 

Следователно на конституционно ниво не е очертано изискване за райо-
нирането на големите градове, а това е решено със закон. Районът се явява 
вътрешносъставна териториално-административна единица на общината, в 
която също се осъществява местното самоуправление чрез органи на райо-
на, но вече създадени със закон и без да са конституционно предопределени. 
Такъв орган е кметът на района. 

Конституцията определя населението на общината като самоуправля-
ващ се субект, а Общинския съвет – като орган на този субект. Съгласно 
чл. 136, ал. 1, изр. 2 от Конституцията един от механизмите за участието на 
гражданите в управлението на общината е чрез избраните от тях органи на 
местно самоуправление, какъвто е Общинският съвет. И ако Общинският 
съвет е органът на местното самоуправление, който задължително се избира 
от населението на общината, кметът на общината е институция, упражнява-
ща изпълнителната власт в системата на местното самоуправление, без да е 
част от структурата на централната изпълнителна власт – чл. 139, ал. 1, изр. 
1 от Конституцията. Затова изборът за приложимия способ – дали кметът 
на общината ще се избира пряко от избирателите, или от Общинския съвет, 
Конституцията е предоставила на законодателя. След като кметът на общи-
ната може да се избира алтернативно пряко от населението или от Общин-
ския съвет, по аргумент за по-силното основание изборът на кмет на район 
съвсем конституционосъобразно може да се извърши от Общинския съвет, в 
какъвто смисъл е законодателното изменение. 

1.2. По § 24 ЗИДЗМСМА, с който се създава нов чл. 39б ЗМСМА – вж. 
също и раздел I

Конституционно допустимо е Общинският съвет да избира кмет на 
район в София, Пловдив и Варна (чиито жители са много повече от 500 
души), поради което по аргумент за по-силното основание не е противо-
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конституционен текстът Общинският съвет да може да избира кметски на-
местник в населено място с население под 500 жители, което не може да се 
обособи като кметство. Разликата се свежда до това, че в случая няма усло-
вие за създаване на най-малката предвидена в Закона за административно-
териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ), (ДВ, бр. 63 
от 1995 г.) административно-териториална единица кметство и въпреки това 
Общинският съвет може да избира кметски наместник за това малко насе-
лено място. Такава фигура действащото законодателство преди изменение-
то не познаваше и населените места под 100 души нямаха кметски намест-
ник. Следователно изменението на Закона за местното самоуправление и 
местната администрация в случая е в насока към доразвиване на местното 
самоуправление.

1.3. По § 32 ЗИДЗМСМА, с който се създава нов чл. 46а ЗМСМА 
Един от принципите в Глава седма от Конституцията, озаглавена „Мест-

но самоуправление и местна администрация“, е, че местното самоуправле-
ние и местната администрация следват очертанията на административно-те-
риториалното деление. Кметският наместник се избира в населено място, в 
което не са налице условията за образуване на най-малката административ-
но-териториална единица според законите на страната – кметството. След 
като в своята дейност кметът на общината се ръководи и от решенията на 
Общинския съвет – чл. 139, ал. 2 от Конституцията, толкова повече от тези 
решения може да се ръководи кметският наместник. 

Принципът на местно самоуправление изисква всяка самоуправляваща 
се териториално-административна единица (за каквато конституционно е 
определена общината и в която населеното място под 500 жители участва) 
сама да определя правилата на управление съобразно с индивидуалните осо-
бености на това място, разбира се, балансирани чрез законово уеднаквяване. 

1.4. По § 34, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИД-
ЗМСМА, с който се изменя чл. 16, т. 1 от Закона за административно-те-
риториалното устройство на Република България

Кметството е съставна административно-териториална единица в об-
щината, създадена за изпълнение на възложените от закона или от Общин-
ския съвет функции и компетенции – чл. 2, ал. 2 ЗМСМА. Конституцията 
не урежда изрично кметството като териториална единица или като орган 
на местно самоуправление. Конституционните гаранции са насочени към 
общината като основна териториално-административна единица, в която се 
осъществява местното самоуправление. Кметството е функция на общината, 
защото освен че изпълнява и предоставени му от Общинския съвет задачи, 
получава бюджета си от общината. Само общината е обявена от чл. 136, ал. 3 
от Конституцията за юридическо лице, поради което в нея е концентрирана 
икономическата основа на местното самоуправление. Следователно липсата 
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на самостоятелна икономическа основа в кметството намалява неговото зна-
чение като реално обособена единица на местното самоуправление. 

Освен това със закон може да се определят условията за създаване на 
кметство, без с това да е накърнено правото на населението за самоупра-
вление. 

1.5. По § 45 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗМСМА 
Конституцията не предвижда правила за създаване и закриване на кмет-

ства, а е предоставила уреждането им на законодателя. Условията и редът за 
създаване на кметства са регламентирани в чл. 16 и 17 ЗМСМА, но такива 
за закриване на кметства липсват. Изискването при създаване на кметство 
за провеждане на референдум или подписка на населението е свързано с 
наличие на условието по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ. А след като това условие не 
е налице, решението на Общинския съвет е достатъчно за извършването на 
административната реорганизация. 

2. По Закона за изменение и допълнение на Закона за местните избори 
2.1. По § 1 ЗИДЗМИ, с който се изменя чл. 1 ЗМИ, по § 2 ЗИДЗМИ, с 

който се изменя чл. 3, ал. 1 ЗМИ, по § 3 ЗИДЗМИ, с който се изменя чл. 5 
ЗМИ, и по § 4 ЗИДЗМИ, с който се изменя чл. 6, ал. 1 ЗМИ 

Конституцията не предвижда административно-териториално деление 
на райони. С изменението на ЗМСМА (ДВ, бр. 65 от 1995 г.) бе създаден 
районът, включващ Районен съвет и кмет. Законодателят е определил пред-
назначението на Районния съвет като подпомагащ Общинския съвет по въ-
проси, свързани с ежедневните потребности на населението, администра-
тивното обслужване, благоустрояването и хигиенизирането на територията 
– чл. 20, ал. 2 ЗМСМА (отм.). Според мотивите към проекта на ЗИДЗМСМА 
управлението на големите градове не позволява частични решения в област-
та на благоустройството, транспорта и инфраструктурата и съществуването 
на районните съвети се е оказало неоправдано с оглед техните функции и 
правомощия. 

След като няма конституционен статут на районирането на големите 
градове, изменението в управлението на създадените със закон райони е 
въпрос на законодателна целесъобразност, продиктувана от държавнически 
съображения за икономичност и ефективност на местното самоуправление. 

2.2. По § 19, ал. 4 ЗИДЗМИ, с който се създава нова ал. 4 към чл. 42 ЗМИ 
– вж. също и раздел I

Разпоредбата предвижда след регистриране на кандидатите за кметове и 
общински съветници проверка по Закона за достъп до документите на бив-
шата Държавна сигурност (ЗДДБДС) (ДВ, бр. 63 от 1997 г.). Разпоредбата на 
чл. 42, ал. 4 ЗМИ не лишава кандидатите от заемането на изборното място, 
за което участват в изборите, а има по-скоро морален характер. Партиите и 
коалициите, издигнали кандидата, сами преценяват дали при наличие на по-
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ложителни данни по Закона за достъп до документите на бившата Държав-
на сигурност кандидатът ще остане в листата, или не. 

2.3. По § 26 ЗИДЗМИ, с който се изменя чл. 73 ЗМИ – вж. също и раздел I
Разпоредбата предвижда промяна в изборната бюлетина за общински 

съветници (каквато промяна има и за бюлетините за избор на кмет на общи-
на и на кметство). 

Гласуването с интегрална (обща) бюлетина е повсеместна практика не 
само в съвременна Европа, но е и традиция в избирателния процес в Бълга-
рия до 1934 г. Равното избирателно право на всички участници е осигурено 
по-добре от преди, тъй като мястото на всяка партия, коалиция или незави-
сим кандидат е еднакво по обем, цвят и подредено според проведения в Об-
щинската избирателна комисия жребий. Чрез общата бюлетина се избягва 
разликата в дължината на списъците на кандидатите при отделните партии, 
коалиции и независими кандидати, което също е гаранция за по-голямо ра-
венство между състезаващите се. 

Б) Относно несъответствието с Европейската харта за местно само-
управление 

В чл. 3, т. 2 от Европейската харта за местно самоуправление се посочва, 
че правото на местно самоуправление „се упражнява чрез съвети и събра-
ния, чиито членове са избрани чрез свободни, тайни, равни и преки общи 
избори и които могат да разполагат с изпълнителни органи, отговорни пред 
тях“. Тези изисквания са осигурени при избора на общинските съветници, 
дори са презастраховани чрез избора на кметовете, които са изпълнителни-
те органи на Общинския съвет, пряко отговорни пред него. 

Член 5 от Хартата се отнася до промяна на местни териториални гра-
ници, а не до смяна на административното устройство на дадена община, 
какъв то е предметът на регулиране в § 45 от преходните и заключителните 
разпоредби на ЗИДЗМСМА и която разлика бе обсъдена в раздел 1.5 от на-
стоящото решение. Изискването на чл. 5 от Европейската харта за местно 
самоуправление да се провежда референдум, когато се променят граници-
те на общината, е предвидено в Закона за административно-териториалното 
устройство на Република България. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии.

Представено е становище на съдията Маргарита Златарева.

Чл. 139. (1) Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той 
се избира от населението или от Общинския съвет за срок от четири годи-
ни по ред, определен със закон. 

Чл. 146. Организацията и редът на дейността на органите на мест-
ното самоуправление и местната администрация се определят със закон. 
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РЕШЕНИЕ № 1 от 7 март 2006 г. по к.д. № 8/2005 г.209 
делото е образувано по искане на: главния прокурор на Република 

България.
Иска се: установяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 2 от 

Закона за Конституционния съд (ЗКС), чл. 38, ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 125а, ал. 8 от 
Закона за съдебната власт (ЗСВ). 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията. 

Конституционният съд реши: 
1. Обявява за противоконституционни чл. 5, ал. 2 от Закона за Конститу-

ционния съд и чл. 125а, ал. 8, изр. второ от Закона за съдебната власт. 
2. Отхвърля искането на главния прокурор за обявяване като противокон-

ституционни на чл. 38, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация и чл. 125а, ал. 8, изр. първо от Закона за съдебната власт. 

Мотиви: 
а) Въпроси 
При преценката на конституционосъобразността на оспорената разпо-

редба трябва да се отговори на въпроса, дали предвиденото в закона продъл-
жение на изпълнението на функциите на кмета до полагане на клетва от но-
воизбраните кметове представлява удължаване на срока на неговия мандат. 

б) Аргументи 
Изразени са две групи становища на съдиите, тъй като при гласуването 

не се получава необходимото мнозинство от 7 гласа, поради което искането 
е отхвърлено. Според една част от съдиите кметът е орган на изпълнител-
ната власт в общината и се избира за 4 години. Със ЗМСМА въз основа на 
делегация по чл. 146 от Конституцията следва да се уреждат само организа-
цията и редът на дейността на органите на местното самоуправление и мест-
ната администрация и не могат да се удължават или скъсяват определените 
в Конституцията срокове. Според друга част от съдиите разпоредбата на чл. 
38, ал. 5 от ЗМСМА не противоречи на Конституцията. Тя се прилага само 
за случаите, в които полагането на клетва от кмета се извършва на първото 
заседание на новоизбрания Общински съвет. С нея не се продължават пра-
вомощията на кмета за неопределен период от време, тя осигурява непре-
къснатост в изпълнение на длъжността на кмета. Освен това Конституцията 
обвързва дейността на кмета с дейността на Общинския съвет. Продължава-
нето на правомощията на Общинския съвет обуславя и продължаването на 
правомощията на кмета до встъпване в длъжност на приемника. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 5 с 
особено мнение.

209 Обн., ДВ, бр. 23 от 17 март 2006 г. 
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Представено е становище на съдията Румен Янков. 
Особено мнение на съдията Лазар груев – вж. раздел VІ. 
Особено мнение на съдията Емилия друмева – вж. раздел VІ.
Особено мнение на съдията Мария Павлова 
Според съдията поради липса на конституционни норми, уреждащи въз-

можността за удължаване на мандатите и определящи кой ще упражнява 
длъжността след изтичане на мандата до встъпване на приемника, се е на-
ложило законодателят да уреди проблема, който прекратяването на манда-
та поставя. Опитът показва, че поради обективни или субективни причини 
изборът или назначаването на приемника може да се забави и между пре-
кратяването на мандата на предшественика и встъпването в длъжност на 
приемника да изтече определен период от време. С оспорваните разпоредби 
законодателят е отговорил на конкретните нужди в тези случаи да не се осу-
ети упражняването на мандатната длъжност. Тези разпоредби не удължават 
мандата и не се отнасят до същия предмет, който уреждат конституционните 
норми, определящи срока за длъжността. Законовите разпоредби овластяват 
висшите служители да упражняват длъжността именно заради прекратява-
нето на мандатите им. Законодателят отчита, че мандатът е изтекъл, но е 
изправен пред необходимостта да не допусне бездействие през периода до 
поемане на правата и задълженията от приемника. 

Особено мнение на съдията Стефанка Стоянова – вж. раздел VІІІ.
Особено мнение на съдията Евгени Танчев – вж. раздел VІІІ.

VII.2. Общинска собственост
Чл. 140. Общината има право на своя собственост, която използва в 

интерес на териториалната общност.

РЕШЕНИЕ № 11 от 21 май 2001 г. по к.д. № 18/2000 г.210 
делото е образувано по искане на: 57 народни представители.
Иска се: установяване противоконституционността на разпоредбите на 

чл. 101, ал. 1 и 5, чл. 102, ал. 1, чл. 104, ал. 1 и чл. 109, ал. 1, т. 3 относно ду-
мите „след одобрение или по предложение на министъра на здравеопазване-
то“ от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм. 
и доп., бр. 88 и 113 от 1999 г., бр. 36 и 65 от 2000 г.). Освен това се иска уста-
новяването на последната разпоредба (чл. 109, ал. 1, т. 3 ЗЛЗ) и за несъот-
ветстваща на Европейската харта за местното самоуправление (ЕХМС) (ДВ, 
бр. 46 от 2000 г.).

210 Обн., ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001 г.
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Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията. 

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 101, ал. 5 и 

чл. 109, ал. 1, т. 3 относно думите „след одобрение или по предложение 
на министъра на здравеопазването“ от Закона за лечебните заведения (обн., 
ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 88 и 113 от 1999 г., бр. 36 и 65 от 2000 г.). 

Отхвърля искането на 57 народни представители от XXXVIII Народно 
събрание за установяване на противоконституционността на чл. 101, ал. 1, 
чл. 102, ал. 1 и чл. 104, ал. 1 от същия закон. 

Оставя без разглеждане искането за установяване несъответствие на 
чл. 109, ал. 1, т. 3 относно думите „след одобрение или по предложение на 
министъра на здравеопазването“ от същия закон с Европейската харта за 
местното самоуправление. 

Мотиви: 
а) Въпроси
Дали публичните здравни заведения или част от тях са собственост на 

общините и има ли посегателство над правото на общинска собственост?
б) Аргументи
I. По искането за установяване на противоконституционност
Конституционният съд е имал повод при тълкуването на чл. 17, ал. 2 

от Конституцията да посочи, че само със закон може да се определи кръгът 
на вещите, които са публична, съответно частна, собственост на общини-
те. Конституционният съд би иззел прерогативите на законодателя, ако се 
опита да разграничи публичната собственост на държавата и общините от 
тяхната частна собственост. В чл. 17, ал. 4 е предвидено тези въпроси да 
бъдат уредени със закон. Съгласно § 7, т. 6 от преходните и заключителните 
разпоредби на ЗМСМА с влизане в сила на този закон преминават в собстве-
ност на общините изчерпателно посочени държавни имоти, между които и 
обектите на общинската инфраструктура с местно значение, предназначени 
за здравно обслужване. Същата правна уредба се включи в чл. 2, ал. 1, т. 6 
(ДВ, бр. 44 от 1996 г.) и т. 9 ЗОС (ДВ, бр. 96 от 1999 г.), като се прибави, че 
посочените обекти трябва да са предназначени за обслужване на населени-
ето на съответната община. 

1. Според чл. 101, ал. 1 ЗЛЗ 
Със заповедта за преобразуване по чл. 101, ал. 1 ЗЛЗ съответните имоти 

и вещи губят качеството си на публична собственост и стават частна дър-
жавна, съответно общинска собственост. Няма конституционни пречки това 
преобразуване да стане с акт на министър, доколкото в случая това правомо-
щие му е делегирано от закона. Конституцията оправомощава законодателя 
със закон да определи „Режима на обектите ... на общинската собственост“ 
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– чл. 17, ал. 4. Това правомощие включва преобразуването на публичната 
собственост в частна. Този, който може да посочи коя общинска собственост 
е публична и коя частна, може и да преобразува. Същевременно, щом зако-
нодателят може да преобразува, той може със закон да делегира това свое 
правомощие на посочен от него орган. Конституционосъобразно в ЗЛЗ като 
такъв орган е определен министърът на здравеопазването. 

По силата на чл. 101, ал. 1 ЗЛЗ, прилагана и тълкувана заедно с чл. 101, 
ал. 6 ЗЛЗ, правото на собственост върху преобразуваните публични заве-
дения, извън тези по ал. 4 и 5, се трансформира в право на собственост 
върху капитала на дружеството. Титулярът на правото на собственост оста-
ва същият. Това е общината, на чиято територия се намира седалището на 
дружест вото. Правата на собственика се упражняват от Общинския съвет. 

2. Относно чл. 101, ал. 5 ЗЛЗ  
Тази законова уредба осъществява две функции. Тя пряко прехвърля 

правото на собственост от общините на държавата (в случаите, когато пър-
воначално общините са притежавали повече от половината от публичното 
лечебно заведение); тя преразпределя правото на собственост върху болни-
цата между общините според броя на населението. 

В двете посоки нормата има отчуждително действие. Спрямо държавата 
нормата изпълнява функция на национализация, без да са налице условия-
та на чл. 17, ал. 5 от Конституцията (обоснована държавна нужда, предва-
рително и равностойно обезщетение). Държавата придобива мажоритарно 
право на собственост върху преобразуваната болница, независимо дали въ-
обще е имала право на собственост върху тази болница преди това. В слу-
чаите, когато собствеността е била изцяло или преобладаващо общинска, 
последващото  ѝ   одържавяване (на 51 на сто от нея) винаги е отчуждаване на 
общинска собственост в полза на държавата. 

Конституцията задължава държавата да гарантира и правото на общин-
ска собственост – чл. 17, ал. 1. От друга страна, разпоредбата на чл. 17, ал. 5 
от основния закон закриля общинската собственост срещу държавата. Да се 
отрече това, би означавало да се обезсмисли самостоятелният конституци-
онно установен вид общинска собственост. 

Спрямо общините нормата на чл. 101, ал. 5 ЗЛЗ създава неоснователно 
обогатяване на едни от тях за сметка на други. Разпределянето на правото 
на участие според броя на население в отделните общини – съакционери, не 
държи сметка за първоначалното право на собственост. Може да се окаже, 
че една община, която изключително със свои средства е изградила, раз-
ширила и/или обзавела болницата, ще получи по-малко участие, тъй като 
населението  ѝ   е по-малобройно от това на съседната община. Последната 
може да не е участвала в изграждането и обзавеждането на болницата, а 
с акта за преобразуване се оказва собственик на имот. Очевидно уредбата 
създава условия за нарушаване на принципите на справедливостта – Пре-
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амбюл на Конституцията, на правовата държава – чл. 4, ал. 1, и отново на 
забраната за принудително отчуждаване на собственост – чл. 17, ал. 5 от 
Конституцията, а доколкото болниците са търговски дружества – и на изис-
кването за създаване на еднакви условия за стопанска дейност – чл. 19, ал. 2 
от Конституцията. 

3. Разпоредбата на чл. 102, ал. 1 ЗЛЗ се отнася до преобразуването на съ-
ществуващите публични здравни заведения за извънболнична помощ. Раз-
поредбата не визира собственически права на държавата, нито превръщане 
на общинска собственост в държавна, поради което твърденията за наруше-
ние на чл. 17, ал. 5 и чл. 140 от Конституцията са неоснователни. 

Всички публични здравни заведения за извънболнична помощ са об-
щинска собственост. Затова неоспорената ал. 4 от същия чл. 102 ЗЛЗ пре-
праща към актове на Общински съвет, а ал. 6 – към управленчески функции 
на кмета на общината. В също неоспорената ал. 1, т. 2 на чл. 109 ЗЛЗ е 
посочено, че общинските съвети като собственици вземат решения за при-
ватизацията на тази категория лечебни заведения. 

Преобразуването на тези обекти от публична в частна общинска соб-
ственост със заповед на министъра на здравеопазването не е нарушение на 
Конституцията, както се поясни при обсъждането на чл. 101, ал. 1 ЗЛЗ. 

4. Съгласно чл. 104, ал. 1 ЗЛЗ с преобразуването на публичните здравни 
заведения по чл. 101, чл. 102 и чл. 103 предоставеното за стопанисване и 
управление движимо и недвижимо имущество – държавна или общинска 
собственост, включено в балансите на здравните заведения, въз основа на 
които се преобразуват, преминава в собственост на дружествата. 

Тези промени не водят до превръщане на общинска собственост в дър-
жавна или обратно. Носителите на правото на собственост върху имущес-
твото на преобразуваните публични здравни заведения стават носители на 
правото на собственост върху капитала на създадените търговски друже-
ства. При създаването на чл. 104, ал. 1 ЗЛЗ законодателят е действал в из-
пълнение и в рамките на Конституцията, поради което разпоредбата не е 
противоконституционна. 

5. По чл. 109, ал. 1, т. 3 ЗЛЗ „Решенията за приватизация и всички дейст-
вия, свързани с приватизационната процедура“ на общинските съвети по 
приватизацията на лечебните заведения с общинско участие, да се извършват 
„след одобрение или по предложение на министъра на здравеопазването“. 

Действията по приватизацията по своето естество имат разпоредителен 
характер; те целят прехвърляне на правото на собственост на физически 
или юридически лица. Сменя се титулярят на това право. Ето защо неот-
меним елемент от правото на собственост е правомощието на собственика 
с автономен акт да се разпореди със своето право. Волята на собственика 
(Общинския съвет) да се разпореди с правото си на собственост, като го 
прехвърли на друго (физическо или юридическо) лице, не може да зависи от 
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одобрението или разрешението на трето лице (държавен орган). Въвежда-
нето на оспореното изискване по недопустим начин накърнява правото на 
собственост на общината, поради което е противоконституционно – чл. 140 
от основния закон. 

II. Обявяването на противоконституционността на оспорената част от 
чл. 109, ал. 1, т. 3 ЗЛЗ има за последица прекратяване нейното действие и 
съществуване като правна норма от действащото законодателство (чл. 151, 
ал. 2 от Конституцията и чл. 22, ал. 2 ЗКС). Поради това е безпредметна пре-
ценката по чл. 149, ал. 1, т. 4 от основния закон за несъответствие на съща-
та законова разпоредба с ЕХМС. Искането не следва да се разглежда в тази 
му част. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 6 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Румен Янков – вж. раздел I.
Особено мнение на съдията димитър гочев – вж. раздел I.
Особено мнение на съдиите Неделчо беронов, Стефанка Стоянова, 

Васил гоцев и Людмил Нейков – вж. раздел I.

VII.3. бюджетна самостоятелност на общините
Чл. 141. (1) Общината има самостоятелен бюджет. 

РЕШЕНИЕ № 9 от 21 септември 2000 г. по к.д. № 6/2000 г.211

делото е образувано по искане на: 56 народни представители.
Иска се: 
1. Да бъде дадено задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 2, ал. 1 

и чл. 141 от Конституцията. 
2. Да се установи евентуалното несъответствие на част от разпоредбата 

на чл. 21, ал. 1, т. 7 ЗМСМА с Конституцията. 
3. Да се установи несъответствието на същата законова разпоредба с 

Европейската харта за местно самоуправление. 
Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 

и 4 от Конституцията.
Конституционният съд реши: 
I. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Конституцията Република България е единна 

държава с местно самоуправление. Като отбелязва местното самоуправле-
ние наред и в тясна взаимовръзка с формата на държавно устройство, Кон-
ституцията дава израз на значимостта, която му придава. 

211 Обн., ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2000 г.



659VІІ.3. БЮДЖЕТНА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ОБЩИНИТЕ

Конституцията урежда местното самоуправление като форма на децен-
трализация на държавната власт с цел повишаване ролята на самоуправля-
ващите се общности при решаване на въпроси от местно значение. 

Правната възможност да се осъществяват определени функции би се 
обезсмислила, при положение че органите на местното самоуправление са 
лишени от финансови ресурси за изпълнението им. С оглед на това чл. 141 
от Конституцията урежда въпросите на финансирането на общините съо-
бразно принципите на самостоятелност при вземането на решения и на 
съответствие между съществуващите ресурси, с които общините разпола-
гат, и задачите, които общинските съвети изпълняват, както и на защита на 
по-слабите във финансово отношение общини. 

За тази цел в ал. 1 на чл. 141 се провъзгласява самостоятелност на об-
щинския бюджет, който е отделен от държавния, ал. 2 предвижда чрез закон 
да бъдат определени постоянните финансови източници на общината, а ал. 3 
задължава държавата да подпомага нормалната дейност на общините чрез 
средства от бюджета или по друг начин. 

От принципите на местното самоуправление и от самостоятелността на 
бюджета на общината произтича и изискването за съществуването на соб-
ствени финансови източници. Важен собствен източник са местните данъ-
ци и такси. Тяхното установяване, включително и определянето на разме-
ра на местните данъци, може да стане само със закон съгласно чл. 84, т. 3 от 
Конституцията. 

Общинските съвети не могат сами да установяват (въвеждат) местни 
данъци и такси и да определят размера на местните данъци. 

II. Оставя без разглеждане искането на 56 народни представители от 
XXXVIII Народно събрание за установяване на противоконституционност 
на разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 65 от 1995 г. и 
бр. 69 от 1999 г.), вследствие на което разпоредбата остава в сила. 

Прекратява производството по делото в тази част. 
III. Оставя без разглеждане искането на същите народни представите-

ли за установяване на съответствие на разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 7 
ЗМСМА с Европейската харта за местното самоуправление (ДВ, бр. 46 от 
2000 г.). 

Прекратява производството по делото в тази част. 
Мотиви: 
а) Въпроси
Дали Конституцията позволява на общините сами да установяват (опре-

делят) собствени финансови източници?
б) Аргументи
Относно искането за тълкуване на чл. 2, ал. 1 – вж. раздел I 
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I. Относно тълкуването на чл. 141 от Конституцията 
Съгласно Конституцията самоуправлението се осъществява в рамки-

те на общината, която е основна административно-териториална единица. 
Придавайки на общините качеството на юридическо лице със свои органи, 
имущество и бюджет, Конституцията урежда местното самоуправление като 
форма на децентрализация на държавната власт с цел повишаване ролята на 
самоуправляващите се общности при решаване на въпроси от местно значе-
ние. В тази насока, т.е. „да регулират и управляват в рамките на закона, на 
тяхна отговорност и в интерес на тяхното население, съществена част от об-
ществените дела“ (по израза на чл. 3 от Хартата), са и правомощията на об-
щинските съвети. Изразени в най-общ вид с оглед на същността на местното 
самоуправление и неговата съществуваща конституционна уредба, може да 
се приеме, че обхватът на тези правомощия трябва да бъде максимално ши-
рок, а начините за тяхното упражняване – изградени върху идеята за широка 
автономия в рамките на собствения периметър на компетентност, съчетана 
с наличието на средства за осъществяването им. В този смисъл отговор на 
основния въпрос, който се съдържа в искането – дали Конституцията по-
зволява на общините сами да установяват (определят) собствени финансо-
ви източници – не може да бъде извлечен пряко от разпоредбата на чл. 2, 
ал. 1. Ето защо тълкуването на тази разпоредба – в рамките, в които е допус-
нато – не може да доведе пряко до внушавания (или преследвания) чрез ис-
кането отговор, когато под собствени финансови източници се разбират не 
източници въобще, а конкретно местни данъци и такси. 

Член 141 от Конституцията също не дава отговор на поставения въпрос. 
Като постановява, че общината има самостоятелен бюджет, разпоредбата на 
чл. 141, ал. 1 от Конституцията, на първо място, определя бюджета на об-
щината като отделен от държавния. От друга страна, чрез подчертаването 
на самостоятелността на общинските бюджети се дава израз на една важ-
на конституционна гаранция на местното самоуправление, защото самосто-
ятелният бюджет изразява и засилва независимостта на местните власти и 
тяхната самостоятелност и отделеност от централните власти, основани на 
избора им от местното население и на отговорностите им към това населе-
ние. Така към политическата и административната независимост (в рамките 
на Конституцията и на законите) се прибавя и финансова самостоятелност. 
Впрочем в своята цялост разпоредбата на чл. 141 е предназначена да оси-
гури (съ)отношение на съответствие между компетентностите на местните 
власти и финансовите ресурси, необходими за осъществяването им. 

От принципа, че общината има самостоятелен бюджет, обаче не следва 
пряко изводът, че общината е свободна да определя (в смисъл да установя-
ва) сама всички финансови източници и особено данъците и таксите. Право-
то да се налагат данъци и такси по принцип изразява в най-голяма степен ав-
тономността на една власт и я отличава като публична. Действащата консти-
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туционна уредба е структурирала взаимоотношенията между органите на 
централната държавна власт и тези на местното самоуправление, включи-
телно и с оглед на бюджета, по начин, който предоставя на първите правото 
да установяват данъците и таксите. По отношение на данъците въобще, т.е. 
включително и на местните, изключителната компетентност на Народното 
събрание обхваща съгласно чл. 84, т. 3 и определянето на техния размер. 

II. Относно искането за установяване на противоконституционност 
на чл. 21, ал. 1, т. 7 ЗМСМА 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 7 ЗМСМА Общинският съвет „определя разме-
ра на местните данъци и такси в граници, предвидени със закон“. Искане-
то за установяване на противоконституционност на тази разпоредба е осно-
вано следователно върху разбиране, което приема и предпоставя възмож-
ността, която тя предоставя на общинските съвети. Предвид на уточнение-
то, направено в допълнителното становище от името на подателите на иска-
нето по отношение на тълкуването на чл. 141, ал. 2 от Конституцията оба-
че, става съвсем ясно, че за искане по чл. 149, ал. 1, т. 2 може да става дума 
само доколкото се предпоставя определено тълкуване и с оглед на такова. В 
този смисъл искане за установяване на противоконституционност на чл. 21, 
ал. 1, т. 7 ЗМСМА с оглед на неговото ясно изразено и действително норма-
тивно съдържание всъщност няма. 

III. Относно искането за установяване на несъответствие на чл. 21, 
ал. 1, т. 7 ЗМСМА с Европейската харта за местното самоуправление 

Конституционният съд намира за необходимо да отбележи, че ако ис-
кането се схваща като целящо установяване в смисъл, че даден закон не 
противоречи (т.е. съответства) на международен договор, по който Републи-
ка България е страна, то е недопустимо. Конституционният съд упражнява 
това свое правомощие по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията само в случа-
ите, когато съответствието се оспорва. Ако се поддържа, че е налице съгла-
суваност, няма интерес от установяване в този смисъл с решение на Консти-
туционния съд. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии. 

РЕШЕНИЕ № 14 от 23 ноември 2000 г. по к.д. № 12/2000 г.212 
делото е образувано по искане на: 50 народни представители.
Иска се: да се установят като „противоконституционни и несъответ-

стващи с международните договори“ разпоредбите на § 4, 6 и 11 от Закона 
за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИДНК) (ДВ, бр. 51 от 
2000 г.). 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и 4 от Конституцията.

212 Обн., ДВ, бр. 98 от 1 декември 2000 г.
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Конституционният съд реши: 
1. Обявява за противоконституционна разпоредбата на § 6 от Закона за 

изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 51 от 2000 г.). 
2. Отхвърля искането в останалата му част. 
Мотиви: 
а) Въпроси
Нарушава ли се конституционният принцип за бюджетната самостоя-

телност на общината чрез законовото обявяване за престъпления на деяния, 
свързани с бюджетната дисциплина? 

б) Аргументи
По искането за установяване на противоконституционност
По § 4 от ЗИДНК
Съдът приема, че изложеният от подателите на искането довод за проти-

воречие на оспорената законова разпоредба с чл. 141, ал. 1 от Конституцията 
е неоснователен. Обстоятелството, че съгласно чл. 141, ал. 1 от Конституци-
ята „Общината има самостоятелен бюджет“, не изключва правото на законо-
дателя да обяви за престъпление деяния, които според него нарушават бю-
джетната дисциплина. Конституцията не освобождава длъжностните лица 
от задължението да се подчиняват на принципа на законосъобразност при 
разпореждане с бюджетни средства или средства с целево предназначение. 
Доколко „нарушение на бюджетен закон или подзаконов акт по прилагането 
му“ може да бъде основание за наказателна отговорност, е въпрос, който се 
решава от законодателя. 

По искането за установяване на съответствие с международни дого-
вори

Съдът приема, че Европейската харта за местното самоуправление не 
изключва ограничаване на правомощията на органите на местното само-
управление от друга (в случая централната) власт. Изискването, което Хар-
тата поставя в чл. 4, т. 4, е ограничаването на тези правомощия да е „само 
в рамките на закона“. Като въвежда наказателна отговорност за хипотезите 
на § 4 ЗИДНК, Народното събрание ограничава правомощията на длъж-
ностните лица тъкмо „в рамките на закона“. Границите на правомощия-
та им в този случай се определят от законосъобразното (в съответствие с 
„бюджетен закон или подзаконов акт по прилагането му“) разпореждане с 
бюджетни средства или със средства с целево предназначение. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение. 

Представено е становище на съдията Неделчо беронов.

Особено мнение на съдиите Васил гоцев и Маргарита Златарева – 
вж. раздел ІІ. 
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Чл. 138. Орган на местното самоуправление в общината е Общинският 
съвет, който се избира от населението на съответната община за срок от 
четири години по ред, определен със закон. 

Чл. 141. (1) Общината има самостоятелен бюджет.
(2) Постоянните финансови източници на общината се определят със 

закон. 
(3) Държавата чрез средства от бюджета и по друг начин подпомага 

нормалната дейност на общините.

РЕШЕНИЕ № 2 от 18 януари 2001 г. по к.д. № 10/2000 г.213

делото е образувано по искане на: 60 народни представители.
Иска се: да бъдат обявени за противоконституционни и за несъответ-

стващи на Европейската харта за местното самоуправление следните зако-
нови разпоредби: 

– чл. 29, ал. 4 в частта „бюджетите на общините“, чл. 43, ал. 2 и чл. 44, 
ал. 1 и 2 от Закона за устройство на държавния бюджет (ЗУДБ) (обн., ДВ, бр. 
67 от 1996 г.; изм., бр. 46 от 1997 г. и бр. 154 от 1998 г.); 

– чл. 8, т. 18, чл. 10, ал. 1 в частта „може да бъде в размер на 10 на сто 
от приходите по чл. 6“, чл. 11, ал. 4 в частта „очакваните постъпления от 
собствени приходи по реда на ал. 1, т. 8 и“, чл. 15, ал. 2 и 3, чл. 23 в частта 
„държавни“, чл. 24, ал. 2, чл. 34, т. 2, чл. 35, ал. 1 в частта „и вноските“, ал. 5, 
6 и 7, чл. 38 в частта „в изключителни случаи по ред и в срокове, определени 
от министъра на финансите“ и § 6 от преходните и заключителните разпо-
редби в частта „на Министерския съвет, който приема правилник за неговото 
прилагане“ от Закона за общинските бюджети (ЗОБ) (обн., ДВ, бр. 32 от 1998 
г.; изм., бр. 69 от 1999 г.);

– чл. 1, ал. 2 в частта по т. 6.1.1 и т. 6.2.1, чл. 2, ал. 7 в частта „общините“, 
чл. 9, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 10, чл. 11, ал. 4, чл. 12, ал. 1, 2 и 3, чл. 13, ал. 1 и 3, 
чл. 17, § 19, 22, § 28, ал. 2, 3, 4 и 6 и § 48 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2000 г.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и 4 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
1. Обявява за противоконституционни разпоредбите на: 
– чл. 15, ал. 2, чл. 23 относно думата „държавни“ и чл. 24, ал. 2 от Закона 

за общинските бюджети (обн., ДВ, бр. 32 от 1998 г.; изм., бр. 69 от 1999 г.). 
2. Отхвърля искането на 60 народни представители от ХХХVIII На-

родно събрание за обявяване на противоконституционност на разпоред-
бите на: 

213 Обн., ДВ, бр. 9 от 30 януари 2001 г.
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– чл. 29, ал. 4 относно думите „бюджетите на общините“, чл. 43, ал. 2 и 
чл. 44, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на държавния бюджет (обн., ДВ, бр. 
67 от 1996 г.; изм., бр. 46 от 1997 и бр. 154 от 1998 г.); 

– чл. 8, т. 18 , чл. 10, ал. 1 относно думите „може да бъде в размер на 10 
на сто от приходите по чл. 6“, чл. 11, ал. 4 относно думите „очакваните постъ-
пления от собствени приходи по реда на ал. 1, т. 8 и“, чл. 15, ал. 3 , чл. 34, т. 2, 
чл. 35, ал. 1 относно думите „и вноските“, чл. 38 относно думите „в изключи-
телни случаи по ред и в срокове, определени от министъра на финансите“ и 
§ 6 от преходните и заключителните разпоредби относно думите „на Минис-
терския съвет, който приема правилник за неговото прилагане“ от Закона за 
общинските бюджети (обн., ДВ, бр. 32 от 1998 г.; изм., ДВ, бр. 69 от 1999 г.). 

3. Отхвърля искането за установяване на несъответствие с междунаро-
ден договор, по който България е страна – Европейската харта за местното 
самоуправление, на разпоредбите на чл. 43, ал. 2 и чл. 44, ал. 2 от Закона за 
устройство на държавния бюджет и на чл. 10, ал. 1 и чл. 35, ал. 5, 6 и 7 от 
Закона за общинските бюджети. 

4. Прекратява производството по делото в частта му по Закона за дър-
жавния бюджет на Република България за 2000 г. 

Мотиви: 
а) Въпроси: самостоятелността на общинските бюджети.
б) Аргументи
I. По Закона за устройството на държавния бюджет
По чл. 29, ал. 4 
Прогласената с чл. 141, ал. 1 от Конституцията самостоятелност на 

общинския бюджет не изключва възможността от съответното участие на 
компетентните органи на изпълнителната власт в процеса както на съставя-
нето, така и в изпълнението на общинския бюджет. Право и задължение на 
законодателя е да създаде такава правна уредба, която да осигурява баланс 
между националните и местните интереси. Издаването на наредба за касо-
вото изпълнение на държавния бюджет и общинските бюджети от министъ-
ра на финансите и управителя на БНБ не ограничава самостоятелността на 
общинските бюджети.

По чл. 43, ал. 2 
По искането за установяване на противоконституционност 
Изрична конституционна норма, която да урежда безлихвено кредити-

ране на общините, няма. Няма и такава норма, която да задължава държава-
та във всички случаи на временен недостиг на средства по бюджетите на об-
щините да отпуска безлихвени заеми. След като държавата не е императив-
но задължена да предоставя безлихвения заем, а може и трябва да преценява 
възможностите на държавния бюджет за това, то няма и основание да бъде 
прието за противоконституционно атакуваното ограничение на размера, до 
който може да се отпуска този заем.
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Относно искането за установяване на несъответствие с чл. 9, т. 4 и 5 
от Европейската харта за местното самоуправление 

Съгласно чл. 9, т. 4 от Хартата „финансовите механизми, осигуряващи 
средствата, с които разполагат органите на местното самоуправление, тряб-
ва да бъдат достатъчно разнообразни и подлежащи на развитие, за да им 
позволят да следват, доколкото това е възможно на практика, естественото 
нарастване на разходите за упражняването на техните правомощия“. Пред-
видената в чл. 43, ал. 1 ЗУДБ и доразвита в атакуваната ал. 2 на същия член 
възможност за отпускане на безлихвени заеми в ограничен размер до по-
стъпленията от собствени приходи през предходния на отпускането месец е 
само една от формите, чрез които се постигат набелязаните цели с цитира-
ната разпоредба от Хартата.

По чл. 44, ал. 1
С предвидените в атакуваната разпоредба вноски от общинските бюдже-

ти на някои общини се създава необходимият баланс между обществените и 
местните интереси. Съгласно чл. 9, т. 5 от Хартата защитата на финансово 
по-слабите местни общности се гарантира чрез установяването на финансо-
ви процедури за равномерно разпределяне на средствата или на равностойни 
мерки, насочени към коригиране на последиците от неравномерното разпре-
деление на потенциалните източници за финансиране. Вноските в държавния 
бюджет като елемент от бюджетните взаимоотношения между държавата и 
общините са именно такива мерки (процедури) за равномерно разпределяне 
на средствата, каквито предписва цитираната разпоредба от Хартата.

По член 44, ал. 2
Разпоредбата задължава общините да възстановяват в държавния бю-

джет неусвоените средства от целеви държавни субсидии или субвенции. 
Посоченият текст поначало не изключва предоставянето на целеви субси-
дии или субвенции, а само пожелателно препоръчва те да не са предназна-
чени за финансиране на специфични проекти. 

II. По Закона за общинските бюджети
По чл. 8, т. 18, чл. 34, т. 2 и чл. 35, ал. 1
Чрез разпоредбите на чл. 8, т. 18, чл. 34, т. 2 и чл. 35, ал. 1 ЗОБ само 

се конкретизира в специалния закон за общинските бюджети това задълже-
ние на общините за правене на вноски от общинския бюджет в държавния 
бюджет, чрез които се осъществяват взаимоотношенията на общинския с 
държавния бюджет.

По чл. 10, ал. 1
По искането за установяване на противоконституционност 
Няма конституционна забрана за законодателя за въвеждането на прави-

ла за процеса на съставяне и изпълнение на общинския бюджет. Въведени-
те от законодателя правила по приемането и изпълнението на общинските 
бюджети, към които спада и атакуваното конкретно правило, са израз на 
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суверенното право на Народното събрание да приема по целесъобразност 
ограничителни норми. Регламентирането на това правило е съобразено с об-
стоятелството, че приетите дефицити по общинските бюджети се включват 
в общия бюджетен дефицит на страната и по този начин пряко влияят при 
определянето на неговия размер.

По искането за установяване на несъответствие с чл. 9, т. 4 от Евро-
пейската харта за местното самоуправление

Нормата на чл. 10, ал. 1 ЗОБ не е в несъответствие с чл. 9, т. 4 от хар-
тата, тъй като с текста се регламентира единствено размерът на бюджетния 
дефицит, докато разпоредбата от хартата нито пряко, нито косвено изключва 
възможността за такава регламентация на бюджетния дефицит.

По член 11, ал. 4
В правомощията на законодателя е да определи реда за съставяне на об-

щинския бюджет, тъй като няма конституционна забрана за това. Проектът 
за бюджета на общината, съставянето на който на основата на представената 
разчетна информация от Министерството на финансите за очакваните по-
стъпления от собствени приходи по реда на ал. 1, т. 8 е възложено на кмета 
на общината, не е окончателно решение и не засяга самостоятелността на 
общините.

По чл. 15, ал. 2
Произтичащото от чл. 141, ал. 3 конституционно задължение на дър-

жавата да подпомага нормалната дейност на общините чрез средства от 
бюджета, а и по друг начин, изключва възможността за даването на право-
мощие на който и да е орган на централната власт (в случая на министъра 
на финансите) по негова преценка да преустанови трансферите от републи-
канския бюджет в конкретната хипотеза. Практическите последици от тако-
ва санкциониращо действие ще бъдат блокиране на нормалната дейност на 
засегнатите от него общини. 

По чл. 15, ал. 3
Атакуваната разпоредба няма за цел изземването на правомощия на 

органи за местно самоуправление. Тя е насочена към осигуряване на въз-
можността общината да получава необходимите  ѝ   средства от държавния 
бюджет до приемането на самостоятелен бюджет от Общинския съвет в слу-
чаите, когато няма избран такъв.

По чл. 23 
С тази разпоредба се ограничава достъпът на общините до капиталовия 

пазар, като им се предоставя възможност да закупуват само държавни ценни 
книжа. Създаденото ограничение поставя общините в неравностойно поло-
жение спрямо останалите юридически и физически лица, без за това да има 
някакво конституционно основание.
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По чл. 24, ал. 2 
Когато държавата отпуска заема, тя може и да определя условията, при 

които това става, и това не е ограничение на права. С атакувания текст обаче 
държавата необосновано се намесва в местното самоуправление, прогласе-
но с чл. 2, ал. 1 от Конституцията. Такава намеса е допустима само ако тя 
цели закрилата на по-висши конституционни ценности. Когато законодате-
лят налага някакви ограничения, той трябва да обоснове защо прави това. 

По чл. 35, ал. 5
Административният контрол върху дейността на органите на местното 

самоуправление има преди всичко задачата да гарантира спазването от тези 
органи на законността. Задължението за изпълнението на тази задача в ни-
каква степен не влиза в несъответствие с разпоредбата на чл. 8, т. 3 от Хар-
тата, на каквото се основава искането. Неусвояването на целева субсидия е 
неизползване на отпуснати средства съобразно специалното им предназна-
чение, а не икономия.

По чл. 35, ал. 6 
В случая при неспазването на задължението от страна на кметовете на 

общините по организиране изпълнението на посочените в текста задълже-
ния чрез предизвиканата административна намеса на министъра на финан-
сите ще бъдат защитени бюджетните взаимоотношения на общинския бю-
джет с държавния бюджет. Този упражнен контрол е в рамките на необходи-
мото съотношение между неговия обхват и значението на интересите, които 
защитава по смисъла на чл. 8, т. 3 от Хартата. 

По чл. 35, ал. 7
Атакуваната разпоредба в случая е естествено продължение на уредба-

та, дадена с предходната алинея, насочено към окончателно регламентиране 
на процедурата, предвидена в нея, което обуславя и тяхната обвързаност.

По чл. 38 
Държавата, която отпуска безлихвения заем, има и правото на преценка 

кога да направи това. Чрез атакуваната норма именно това право на прецен-
ка е упражнено, като отпускането на безлихвения заем е ограничено да става 
„в изключителни случаи“. Отпускането на безлихвени заеми е само един от 
способите, чрез които държавата подпомага нормалната дейност на общи-
ните, която се има предвид от чл. 141, ал. 3 от Конституцията.

По § 6 
Приемането на правилник за прилагането на закона е в кръга на правомо-

щията на Министерския съвет да ръководи изпълнението на държавния бю-
джет, възложени му от чл. 106 и в съответствие с чл. 114 от Конституцията.

Решението е подписано от конституционни 12 съдии, от които 8 с 
особено мнение.
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Особено мнение на съдиите Христо данов и Людмил Нейков
Съдиите не споделят решението в частта, с която е отхвърлено искането 

за установяване противоконституционността на чл. 43, ал. 2 от Закона за 
устройството на държавния бюджет. Според тях тази разпоредба е противо-
конституционна поради следното: 

Изрична конституционна норма, която да урежда безлихвено кредити-
ране на общините или да задължава държавата във всички случаи на време-
нен недостиг на средства по бюджетите на общините да отпуска безлихвени 
заеми, няма. С чл. 141, ал. 3 от Конституцията обаче е вменено задълже-
ние на държавата чрез средства от бюджета и по друг начин да подпомага 
нормалната дейност на общините. Именно в изпълнение на задължението 
за подпомагане нормалната дейност на общините с ал. 1 на чл. 43 ЗУДБ е 
предвидено при временен недостиг на средства по бюджетите на общините 
да се отпуска от държавния бюджет безлихвен заем. Държавата трябва да 
пристъпи към това кредитиране след направена от нея преценка, че съот-
ветната община действително има нужда от него, а не във всички случаи на 
поискване отпускането на безлихвен заем. Всякакво ограничение със закон 
на размера на безлихвения заем, без то да е съобразено с конституционното 
изискване да бъде подпомогната нормалната дейност на общините, се явява 
в противоречие на чл. 141, ал. 3 от Конституцията. 

Особено мнение на съдията Тодор Тодоров
Съдията не споделя решението по няколко точки:
Относно вноските от общинските бюджети – създаването на закон на 

материалноправно имуществено задължение е противоконституционно. 
Единствената възможност за налагане на имуществено (финансово) задъл-
жение в полза на държавния бюджет е посочена в чл. 60, ал. 1 от Консти-
туцията – плащане на данъци. Уредбата има ограничителен и изчерпателен 
характер и не може да бъде разширявана чрез приемане на закони. Държав-
ният бюджет има и други източници – държавни такси и съдебни такси, 
доходи от собственост, приходи от концесии и пр., но те имат вторичен, про-
изводен характер. 

Относно допустимия бюджетен дефицит в общинския бюджет – според 
съдията разпоредбата, забраняваща на общините да имат по-голям дефицит, 
противоречи на Конституцията. Бюджетният дефицит се определя въз осно-
ва на размера на бюджета; той е във функционална връзка с него. Огранича-
ването му чрез закон нарушава принципа за самостоятелност на общинския 
бюджет.

Особено мнение на съдиите Неделчо беронов и Васил гоцев
Съдиите не са съгласни с решението в частта, която обявява, че чл. 24, ал. 

2 от Закона за общинските бюджети противоречи на Конституцията. Според 
тях в случая законът определя начините за набиране на средства за покрива-
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не на временен недостиг при изпълнение на бюджета, като сочи ограничи-
телно и възможните заемодатели, в съгласие с чл. 141, ал. 2 от Конституцията 
е и законът да определи до какъв размер могат да се получат заеми. С опреде-
лянето на този размер по чл. 24, ал. 2 ЗОБ с нищо не се накърнява самостоя-
телността на общинския бюджет. Текстът се основава на разпоредбата на чл. 
141, ал. 2 от Конституцията, която овластява Народното събрание да посочи 
постоянните източници на финансиране на общината, каквото е и сключва-
нето на заеми при възникнал временен недостиг на средства. Ограничаване-
то размера на заема е част от посочването на източника – заем в определен 
от закона размер. Този източник на финансиране е постоянен, защото винаги 
при възникване на недостиг той може да се покрие само по реда на чл. 24, ал. 
1 и при условията на ал. 2 ЗОБ. 

Особено мнение на съдията Маргарита Златарева
Съдията е на мнение, че чл. 24, ал. 2 от ЗОБ не е противоконституци-

онен. След като държавата се ангажира да способства чрез свои средства 
да участва в покриването на възникналия временен недостиг на средства в 
общинския бюджет, защо тя, държавата, но вече чрез механизмите на зако-
нодателната власт, да не може да ограничи размера на заемните средства, 
които общината ще може да ползва. 

Става дума за ограничение, продиктувано от необходимостта да се оси-
гури нормалната дейност на общините чрез предпазване от свръхзадлъжня-
лост и именно това е по-висшата конституционна ценност, в защита на която 
е създадено условието по чл. 24, ал. 2 ЗОБ. Нещо повече, ограничавайки раз-
мера, до който общината може да заема средства през бюджетната година, 
държавата защитава и собствения си бюджет, защото размерът на приходите 
на общината, с които е обвързана разпоредбата на чл. 24, ал. 2 ЗОБ, зависи 
и от преотстъпени на общината държавни приходи, субсидии и субвенции 
– чл. 6, ал. 3 и 4 ЗОБ. 

В случая се е търсил балансът между точното изпълнение на републи-
канския бюджет и изпълнението на общинските бюджети. Превишаването 
на недостига от средства би вменило в задължение на държавата да помогне 
с непредвидени в бюджета средства именно защото има конституционното 
задължение да подпомага нормалната дейност на общините – чл. 141, ал. 3 
от Конституцията.

Особено мнение на съдията Васил гоцев
Съдията не споделя решението в частта, с която се приема, че чл. 15, 

ал. 2 от Закона за общинските бюджети е противоконституционен. Самос-
тоятелността на общинския бюджет, прогласена в чл. 141, ал. 1 от Консти-
туцията, налага наличието преди всичко на този бюджет. Средствата, които 
се отпускат от държавния бюджет по реда на чл. 141, ал. 3, идват в подкрепа 
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на приходите по общинския бюджет. Разходите по общинския бюджет имат 
предвид не само приходите от трансфера от държавния бюджет, но и остана-
лите приходи, предвидени в общинския бюджет. Никоя община не може да 
си позволи да не приеме свой бюджет, а да разходва само средствата, полу-
чени като субсидии от държавата. Наред с това представянето на общинския 
бюджет на Министерството на финансите дава възможност държавата да 
има поглед и върху нуждите на съответната община, за да изпълни задълже-
нията си по чл. 141, ал. 3 от Конституцията. 

Затова нормално е и не противоречи на конституционното задължение 
на държавата да подпомага общините (чл. 141, ал. 3 от Конституцията), ако 
преустанови трансфери от бюджета, когато Общинският съвет не приеме 
бюджет или не го представи. Това не означава, че държавата няма да про-
дължи трансфера, след като, макар и по-късно, Общинският съвет приеме 
бюджет и го представи. 

Особено мнение на съдията Румен Янков
Относно противоконституционността на чл. 29, ал. 4 ЗУДБ 
Касовото изпълнение на бюджета по същество се определя като дей-

ност по приемане, съхранение и отчитане на паричните постъпления по 
местните бюджети от отделни банки. То е несъвместимо с намесата на ми-
нистъра на финансите. Ако изготвянето на унифицирани правила, прин-
ципи и процедури е обяснимо да бъде уредено в общ подзаконов норма-
тивен акт, с нищо не е обяснимо изпълнителната власт да определя кръга 
на обслужващите банкови институции. Право на всяка община е да сочи 
обслужващата банка.

Относно чл. 43, ал. 2 ЗУДБ
Разпоредбата е противоконституционна, защото в пълна мяра деро-

гира чл. 141, ал. 3 от основния закон, изразяващ принципа, че държавата 
чрез средства от бюджета и по друг начин подпомага нормалната дейност 
на общините. Няма място за етатиското виждане, че в правомощията на 
този, който кредитира, е и правото да определя условията на кредитирането. 
Конкретно задължението по чл. 141, ал. 3 от Конституцията на държавата е 
трансформирано в правомощие на изпълнителната власт. 

Относно чл. 44, ал. 2 ЗУД
Според съдията има противоречие между два закона: от една страна, в 

чл. 35, ал. 4 ЗОБ е предвидена възможността целевите субсидии да бъдат 
трансформирани в общи. На второ място, по силата на чл. 44, ал. 3 ЗУДБ не 
подлежат на внасяне в държавния бюджет допълнително разкритите иконо-
мии в процеса на изпълнение на бюджета, а тези икономии могат да бъдат 
тъкмо от целевите субсидии. 

От друга страна, чл. 44, ал. 2 задължава от своя страна общините да въз-
становяват неусвоените средства от държавни субсидии и субвенции. 
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Относно чл. 10, ал. 1 ЗОБ
Нормата е противоконституционна, тъй като не може да бъде атрибут на 

независимия бюджет определяне размера на дефицита. В случая дефицитът 
е последица от акцентирането върху бюджетното равновесие мимо волята 
на органа, който по Конституция има самостоятелен бюджет. Това прави 
нормата противоконституционна. 

По чл. 11, ал. 4 ЗОБ
За противоконституционността на текста трябва да се съди в контекста 

на изложеното по-горе. 
По чл. 35, ал. 5, 6 и 7 ЗОБ
В случая нормативно е уредено своеобразно заменоизпълнение – в пра-

вомощията на кмета да встъпи министърът на финансите. Тук трябва да се 
има предвид, че по отношение на общините според чл. 144 от Конституция-
та е допустим единствено контрол за законосъобразност на юридическите 
им актове, но не и встъпване в правомощия. 

Алинея 7 представлява санкция за несъставен проект за бюджет. Поради 
това преценката относно конституционосъобразността трябва да бъде ана-
логична, както и за предшестващия текст. 

По чл. 38 ЗОБ
Императивният характер на нормата, безусловното правомощие на ми-

нистъра, което в определени случаи не би могло да бъде лишено от субек-
тивизъм, не са съобразени със задължението на държавата чрез средства от 
бюджета или по друг начин да подпомага нормалната дейност на общините 
– чл. 144, ал. 3 от Конституцията. 

Параграф 6 ПЗРЗ
Несъвместимо е органът, чийто бюджет по Конституция е определен 

като самостоятелен, да бъде адресат на наредба за прилагането му, издадена 
от Министерския съвет. 

Чл. 141. (1) Общината има самостоятелен бюджет.
 (2) Постоянните финансови източници на общината се определят със 

закон. 
(3) Държавата чрез средства от бюджета и по друг начин подпомага 

нормалната дейност на общините.

РЕШЕНИЕ № 16 от 12 юни 2001 г. по к.д. № 6/2001 г.214

делото е образувано по искане на: 59 народни представители.
Иска се: установяване на противоконституционност на следните раз-

поредби от Закона за държавния бюджет на Република България за 2001 г. 

214 Обн., ДВ, бр. 56 от 22 юни 2001 г.
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(ЗДБРБ за 2001 г., ДВ, бр. 108 от 2000 г.), а именно: на чл. 1, ал. 2 в частта 
по т. 1.11.1, 5.1.1 и 5.2.1; чл. 2, ал. 1, т. II, ал. 2 и 5 в частта относно думата 
„преизпълнението“ и ал. 8; чл. 9, ал. 1 и 2; чл. 10, ал. 1; чл. 11, ал. 1, 2, 4 и 5; 
чл. 13, ал. 4 и 5 в частта относно думите „органите на съдебната власт“, „и 
кметовете“, „чл. 2, ал. 2“ и „чл. 9, ал. 2“; § 9; § 20; § 22, ал. 2 и 3; § 26; § 30; 
§ 35, ал. 2; § 37 от преходните и заключителните разпоредби и приложения 
№ 3 и 4 от същия закон. 

Иска се и установяване на несъответствието на атакуваните разпоред-
би, отнасящи се до бюджетите на общините, с принципите на Европейската 
харта за местното самоуправление. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и 4 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
1. Отхвърля искането на 59 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за обявяване противоконституционността на следните разпоредби 
от ЗДБРБ за 2001 г.: на чл. 1, ал. 2 в частта по т. 1.11.1, 5.1.1 и 5.2.1; чл. 2, 
ал. 1, т. II, ал. 2, ал. 5 в частта относно думата „преизпълнението“ и ал. 8; 
чл. 9, ал. 1 и 2; чл. 10, ал. 1; чл. 11, ал. 1, 2, 4 и 5; чл. 13, ал. 4 и 5 в частта 
относно думите „органите на съдебната власт“, „и кметовете“, „чл. 2, ал. 
2“ и „чл. 9, ал. 2“; § 9; § 20; § 22, ал. 2 и 3; § 26; § 30; § 35, ал. 2; § 37 от пре-
ходните и заключителните разпоредби и приложения № 3 и 4 от същия закон. 

2. Отхвърля искането на същите народни представители за установява-
не несъответствието на посочените в т. 1 от решението разпоредби от ЗДБРБ 
за 2001 г. с Европейската харта за местното самоуправление. 

Мотиви: 
а) Въпроси: бюджетната самостоятелност на общините.
б) Аргументи
По чл. 1, ал. 2 в частта по т. 1.11.1, 5.1.1 и 5.2.1 и чл. 9, ал. 1 и 2 и При-

ложение № 3 
С предвидените в закона целеви социални помощи и субсидии на общи-

ните законодателят е изпълнил задължението си по чл. 141, ал. 3 от основ-
ния закон. Съгласно тази конституционна разпоредба държавата е длъжна 
да подпомага общините, включително и чрез средства от държавния бю-
джет. Субсидиите и вноските са елемент на бюджетни взаимоотношения 
между държавата и общините. Посредством механизма на предвидената в 
закона методика се постига баланс между националните и местните инте-
реси и защита на по-слабите във финансово отношение общини. Държавата 
е длъжна да създава условия за балансирано развитие на отделните райони 
на страната. 

По чл. 10, ал. 1 
Държавата чрез закон може да възлага социални функции и на общини-

те. Редица конституционни разпоредби определят закрилата на нуждаещите 
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се от социално подпомагане като задължение както на държавата, така и на 
обществото, от което несъмнено не могат да бъдат изключени общините. 

По чл. 11, ал. 1, 2, 4 и 5
Правителството ръководи вътрешната политика на страната и изпъл-

нението на държавния бюджет – чл. 105, ал. 1 и чл. 106 от основния закон. 
С оглед на това правомощията на министъра на финансите за утвържда-
ване разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, фи-
нансирани със средства от целевата субсидия, не противоречат на Консти-
туцията. 

По чл. 13, ал. 4 и 5 в частта относно думите „органите на съдебната 
власт“, „и кметовете“, „чл. 2, ал. 2“ и „чл. 9, ал. 2“ 

Конституционният съд приема, че самостоятелността на общинските 
бюджети не означава, че законодателят не може да въвежда правила за про-
цеса на съставяне и изпълнение на общинските бюджети. Народното събра-
ние може да приеме по целесъобразност ограничителни норми с оглед по-
ефикасен контрол за целесъобразно извършване на разходите. 

По § 9; § 20; § 22, ал. 2 и 3; § 26; § 30; § 35, ал. 2 и § 37 от преходните и 
заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2001 г. 

По § 9 и Приложение № 4 
Конституционният съд приема, че като висш законодателен орган за 

парламента не съществуват конституционни пречки в ЗДБРБ за 2001 г. да 
определи извънбюджетните сметки и фондове за същата година. В право-
мощията на Народното събрание е по законодателен ред да постигне баланс 
между обществените и местните интереси. 

По § 20 
Конституционният съд приема, че разпоредбата не е противоконсти-

туционна по съображения, изложени в решението във връзка с чл. 2, ал. 8 
ЗДБРБ за 2001 г. 

По § 22, ал. 2 и 3 
Самостоятелността на общинските бюджети не изключва възможността 

от съответно участие на компетентните органи на изпълнителната власт в 
процеса както на съставянето, така и на изпълнението на общинските бю-
джети. 

По § 26 
Вноските в държавния бюджет от общините са елемент от бюджетни-

те взаимоотношения между тях и държавата. Тези вноски се използват из-
ключително за подпомагане на по-слабите финансово общини. Държавата 
създава условия за балансирано развитие на отделните райони на страната, 
включително и чрез финансово подпомагане на общините по начин, опре-
делен със закон. 
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По § 30 
Разпоредбата не нарушава Конституцията и е в съответствие с чл. 141, 

ал. 3, задължаващ държавата да подпомага финансово общините, включи-
телно и чрез средства от държавния бюджет. 

По § 35, ал. 2 
С тази разпоредба практически държавата осигурява финансово защи-

тата на определени социални групи от населението, ощетени по време на то-
талитарната държава. Ето защо разпоредбата е в съответствие с принципите 
на правовата държава.

По § 37 
Конституционният съд в Решение № 2 от 2001 г. по к.д. № 10/2000 г. е 

посочил изрично, че самостоятелността на общинския бюджет не изключва 
възможност от съответно участие на компетентните органи на изпълнител-
ната власт в процеса на съставяне и изпълнение на общинските бюджети. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии, от които 1 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Румен Янков 
Съдията не споделя решението по няколко точки:
По чл. 10, ал. 1 ЗДБРБ 
Според съдията чрез законовия текст, според който при съставяне на об-

щинските бюджети за 2001 г. размерът на средствата за социални помощи по 
Закона за социалното подпомагане и Указа за насърчаване на раждаемостта 
не може да бъде по-малко от удвоения размер на предвидените с чл. 9, ал. 1 
целеви субсидии за социални помощи, на общините са наложени допълни-
телни финансови задължения. В случая държавата прехвърля част от своите 
социални задължения, предвидени в Конституцията, на общините. 

Параграф 9 от ПЗРЗДБРБ 
Съдията е на мнение, че § 9 ПЗРЗДБРБ може да има за последица пряко 

засягане на имуществено право, защото част от извънбюджетните сметки 
според чл. 42, ал. 1, т. 2 ЗОБ се формират не само на основание на закон, а и 
на определено волеизявление, като дарение, завещание, местен референдум 
и други средства, представени от физически и юридически лица и органи-
зации в полза на общините. Посяга се на имущество, което е собственост на 
общината.

Параграф 20 ПЗРЗДБРБ 
Разпоредбата противоречи на чл. 17, ал. 1 от Конституцията, а именно, 

че правото на собственост и наследяване се гарантира и защитава от закона 
и на второ място, че общината има своя собственост, която използва в свой 
интерес – чл. 140, ал. 1 от Конституцията. Фактически общините са лишени 
от възможността да събират доходи от собственото си имущество.
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РАЗДЕЛ VІІІ

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪд
Мариана Карагьозова-Финкова

Това, което днес впечатлява повече от мащабното въвеждане на консти-
туционните съдилища в новите европейски демокрации от началото на пре-
хода към конституционна демокрация и правова държава, е тяхното устой-
чиво присъствие на политическата сцена. Би било некоректно обаче то да 
се свежда до политически влияния, партийни пристрастия и зависимости, 
както и да не се отдава необходимото внимание и да не се отчита собстве-
но съдебната методология, прилагана от конституционните юрисдикции за 
достигане до решението на конституционния въпрос. Конституционните 
юрисдикции навсякъде и винаги след въвеждането на контрол за консти-
туционност на законите се явяват съществен фактор на конституционната 
реалност и имат активна роля при формирането на конституционната по-
литика. 

Наред с много други причини изборът на Европа в полза на централи-
зирания модел на конституционно правосъдие се свързва главно с правната 
сигурност като определяща ценност за континенталната правна система. 
Този модел е предпочетен именно за да осигури единството на правната 
система и да се спази конституционната традиция за разделение на властите 
и зачитането на законодателното (представителното) учреждение. Десети-
летията практика на конституционното правосъдие в Европа показва обаче 
друга картина на неговото развитие. Макар и степента да е различна при 
различните варианти на европейския модел, очертаващата се тенденция за 
конституционните съдилища е тази на активно присъствие и влияние в по-
литическия живот. Конституционните съдилища, функциониращи в нови-
те европейски демокрации през последните повече от петнадесет години, 
потвърждават тази тенденция и българският Конституционен съд (КС) не 
прави изключение. Ако развитието на конституционализма, включително и 
в смисъл на протичащо конституционализиране на правните отрасли, и на 
разбирането за демокрацията определят контекста на протичащите проме-
ни, то по-непосредствената причина може да бъде разчетена преди всичко в 
централизирания характер на контрола за конституционост. Към нея, когато 
става дума за новите конституционни съдилища, следва да се добавят и ня-
кои особености на прехода, осъществяван в Централна и Източна Европа. 

Централизираният характер на контрола и в двата му аспекта – като кон-
центрация в една институция и като концентрация на възможните да възник-
нат конституционни проблеми в един абстрактен въпрос за конституцион-
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ност на закона, отваря възможността за присъствието на „политическото“ в 
самата организация и дейност на конституционните съдилища. Очевидно, 
когато се създава специален съд, отделен от редовните съдилища, на кой-
то се възлага „конституционната“ функция, той може да бъде формиран по 
ред, различен от стриктно професионалната процедура при подбор на със-
тава на правораздавателните органи, което позволява присъствие на поли-
тически момент– въвеждане не само на ограничен мандат, но и участие на 
политическите институции при назначаване и др. Освен това създаването 
на отделен съд, за да поеме изключително тази контролна функция, същест-
вено ограничава неговите възможности често да отказва да се произнесе 
по абстрактното оспорване конституционността на закона, защото това би 
означавало отказ да изпълни конституционно предписаната му отговорност. 
При отсъстващ или ограничен контакт със съдебната система конституци-
онната юрисдикция често се налага да се изправи лице в лице с политиче-
ските институции, което може да бъде ограничено, ако един редовен съд има 
право да постави конкретен конституционен въпрос, или чрез института на 
конституционна жалба. Така, колкото по-висока е степента на обособеност 
(автономност) на конституционната юрисдикция от редовните съдилища, 
толкова по-малко е пространството за маневриране, с което тя разполага, за 
да избегне непосредственото и понякога остро противопоставяне с полити-
ческите клонове на властта при централизирания абстрактен контрол.

Наред с посоченото, в страните от Централна и Източна Европа по ред 
причини доверието към политическите клонове на власт не е на нивото на 
доверие в успешните демокрации. Поради липсващите все още устойчиви 
механизми за формиране на колективната воля в условията на прехода към 
конституционна правова държава – достатъчно стабилни политически пар-
тии с ясни и отграничаващи се програмни послания, структурирано и функ-
циониращо гражданско общество, което да даде стабилност на успеха на 
демократичните институции – изборните органи все още не могат да изра-
зят и представляват достатъчно добре интересите на гражданите и общност-
та. Не е изненадващо в такъв случай, че в новите европейски демокрации, 
доверието към новосъздадените институции, каквито са конституционните 
съдилища или омбудсманът, на чиито експертни познания и обвързване със 
съдържателни демократични ценности се основава тяхната власт, е голямо. 
Едновременно с това самите политически елити са заинтересовани от сил-
на конституционна юрисдикция, която да им осигури нужната защита при 
евентуален провал в изборите и загубване на властовите позиции. Естестве-
на последица от посоченото е активното присъствие на конституционните 
съдилища в политическия живот на тези общества. Практиката на българ-
ския Конституционен съд е още едно потвърждение, че в сложния преход 
към конституционализъм и демократично управление на конституционните 
юрисдикции се пада нелеката задача да правят ясно различими и да налагат 
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конституционните стандарти, даващи ориентир, легитимиращи и контроли-
ращи провеждането на текущата политика. 

Дейността на КС през изминалото десетилетие показва намерение за 
по-ясно очертаване на границата между собствено политическата дейност и 
неговото качество на форум за конституционните принципи, които тя трябвa 
дa следва, както и за отстояване на една стабилна позиция в развитието на 
конституционализма. Следващите редове имат за цел да привлекат внима-
нието към някой от тези по-важни решения на КС. 

Един от основните моменти в юриспруденцията на Съда през послед-
ните десет години може да бъде определен като интензивно развитие на 
възможностите за взаимодействие в конституционното правосъдие със съ-
дебната система.

Преди всичко следва да се посочи, че българският КС има сравнително 
широк кръг правомощия, които далеч надхвърлят минималистичния подход, 
приложен при някои от западноевропейските аналози. Между тях немалко 
са тези, които биха могли да се разглеждат като „въвличащи“ КС в сферата 
на политиката – правомощието на КС да се произнася по спорове за закон-
ността на избора на народен прeдставител, президент и вицепрезидент, да 
се произнася по спорове за констиуционността на политическите партии, 
да се произнася по обвинения, повдигнати от Народното събрание срещу 
президента и вицепрезидента, да решава спорове за компетентност между 
висши държавни институции и между централните изпълнителни органи 
и тези на местно самоуправление, да установява определени основания за 
предсрочно прекратяване мандата на народен представител, на президента 
и вицепрезидента. 

Освен това механизмът на конституционно правосъдие, възприет у нас, 
може да бъде поставен в действие от политически институции, на първо 
място. Редовните съдилища, с изключение на ВКС и ВАС, не могат директ-
но да предявят искане пред КС. В същото време в хипотезата на сезиране на 
КС от висшите съдебни институции във връзка с конкретен правен спор (чл. 
150, ал. 2 от Конституцията) са въведени съществени изисквания и ограни-
чения: може да се оспорва конституционност само на закон, при това само 
на релевантния, приложим за решаването на правния спор закон, и то когато 
съответният съд „установи“ несъответствие с Конституцията, т.е. при убе-
деност на сезиращия (макар и конституционният термин да не е особено 
коректен в случая) – съмнението не е достатъчно. Също така съответният 
съд следва да посочи параметрите на търсения контрол – т.е. той трябва да 
идентифицира оспорваната законова норма и конституционната разпоредба 
или разпоредби, за които твърди, че се нарушават от закона. Долуинстанци-
онните съдилища и гражданите нямат пряк достъп до КС. Така субектите, 
които имат неограничен пряк достъп до КС, без да е необходимо да доказват 
правен интерес, са преди всичко политически институции.
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Най-същественото в тази посока обаче е, че предмет на контрола за кон-
ституционност, на първо място, са актовете на парламента, които по своята 
същност са обективирани в правни норми политически избори и преценки. 

При тези дадености интензивното развитие на възможностите за взаи-
модействие с редовните съдилища, макар и ограничено до висшите съдили-
ща – ВКС и ВАК, е важен аспект на присъствието на КС на политическата 
сцена. Това е така, защото по принцип прекият достъп на редовните съдили-
ща до един конституционен съд стабилизира съдебната система в конститу-
ционния механизъм на властта – прави съдилищата много по-независими и 
готови да противостоят на законодателя, когато има основание за това, съз-
дава у тях увереност да си служат с конституционни аргументи и да търсят 
конституционната защита на правата. Сътрудничеството на редовните съ-
дилища с конституционната юрисдикция позволява използването на техния 
капацитет за непосредственото прилагане на Конституцията, гарантирането 
на чието върховенство е целта на съществуването на специален конституци-
онен съд. По този начин КС може да успее да остане встрани от „текущата 
политика“, развивайки ролята си на „форум на принципите“.

В своята практика КС последователно разгръща потенциала на консти-
туционно установената възможност за взаимодействие със съдебната власт 
в защита на конституционността. В Oпределение № 1 от 1 юли 1997 г. по 
к.д. № 5/1997 г. по допустимостта на искането на Общото събрание на нака-
зателните колегии на Върховния касационен съд (ВКС) КС разглежда най-
напред няколко проблема, изясняването на които е от съществено значение 
за допустимостта. КС приема, че по ал. 1 на чл. 150 ВКС и Върховният адми-
нистративен съд (ВАС) могат да го сезират за упражняване на всяко едно от 
неговите правомощия. При това сезирането е валидно, ако бъде осъществено 
от Общото събрание на съответната колегия на ВКС и от Общото събрание 
на ВАС. Това правомощие, подчертава КС, обаче не може да се осъществи от 
състави на ВКС или на ВАС. Едновременно с това КС прецизира предишната 
си практика – Определение № 6 от 1992 г., като приема, че в хипотезата на 
чл. 150, ал. 2 конституционният законодател има предвид не висшите пред-
ставителни органи на ВКС и ВАС, а съответния Върховен съд при реализи-
ране на неговата правораздавателна компетентност, която се осъществява от 
неговите състави, и на това основание те са, които могат да сезират валидно 
КС. Тази позиция на КС е потвърдена и в Решение № 4 от 15 април 2003 г. 
по к.д. № 2/2003 г. Две години по-късно, когато КС е сезиран от главния 
прокурор с искане за тълкуване разпоредбата на чл. 150, ал. 1 от Конститу-
цията (в смисъл, че само пленарните състави на Върховния касационен съд 
и Върховния административен съд имат право да го сезират по реда на ци-
тирания текст), КС потвърждава правилността на своя извод в посочената 
по-горе предходна практика. Съдът отново изрично подчертава, че субекти 
на сезиране по ал. 2 на чл. 150 са отделните състави на ВКС и ВАС, които 
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могат да спрат производството по разглеждано от тях дело, докато по ал. 1 
на същия са както общите събрания на колегиите, така и пленумите като 
част от ВКС и ВАС (Решение № 3 от 5 април 2005 г.). Една от последици-
те на по-широкото включване на редовните съдилища в конституционното 
правосъдие е, че най-малкото се създават условия за споделяне на отговор-
ността между съдебната система и политическите институции в процеса 
на определяне на ценностите чрез закона. Самият КС придобива повече 
авторитет и сигурност в отношенията с политическите институции, защо-
то нараства увереността, че ще бъде подкрепен от съдилищата в провеж-
даната конституционна политика чрез прилагането на очертаните от него 
конституционни стандарти в правораздаването. Ето защо в действителност 
ефектът на сътрудничеството е по-значителен – фактически се преструкту-
рира разпределението на властването, като съдебната власт в широк смисъл 
придобива по-голяма тежест. 

Тясно свързани с ролята на КС в политическия живот на обществото 
имат неговите тълкувателни решения относно промените в Конституцията, 
които могат да бъдат извършени от Обикновено Народно събрание (ОНС). 
Наред с разкриване смисъла на такива фундаментални конституционни по-
нятия като „форма на държавно устройство“ и „форма на държавно управле-
ние“ КС се произнася и по един съществен за неговото място в конституци-
онния процес въпрос, а именно: подлежи ли на контрол за конституционност 
по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията от страна на КС закон за изменение 
или допълнение на Конституцията, приет от ОНС (Решение № 3 от 10 ап-
рил 2003 г. по к.д. № 22/2002 г.). Въпросът пряко засяга отношенията между 
представителното учреждение и конституционната юрисдикция, извеждайки 
на преден план най-съществения проблем на конституционното правосъдие 
– този за неговата демократична легитимност. Макар и да може да се спо-
ри по съдържателната част на тълкуването, както и относно допускането на 
самото тълкувателно питане, което има много повече характер на искане за 
конституционна консултация, за което КС не е компетентен, не може да се 
отрече стремежът на КС да даде балансиран отговор за обхвата на конститу-
ционния контрол в конкретния случай. Най-същественият аргумент на КС в 
подкрепа на утвърждаване на неговата компетентност да контролира съот-
ветствието с Конституцията на този вид закони се свързва с назначението 
му да брани върховенството на конституционните ценности, които стоят над 
политическото мнозинство: „...защото при липса на такъв контрол се риску-
ва всяко Народно събрание да може да изменя Конституцията, без да спазва 
предвидения от чл. 154 и чл. 155 от нея ред за това, както и в нарушение 
на чл. 153 от Конституцията да засегне въпроси, които са в компетентност 
на Велико Народно събрание“. Веднага след това КС очертава обхвата на 
този контрол по начин, който показва желание да предостави достатъчно 
пространство за избор на представителното учреждение, като посочва, че 
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„не може да се занимава с това, дали промените, които съгласно чл. 153 от 
Конституцията са в правомощията на ОНС, отговарят на разпоредбите на 
действащата преди промяната Конституция. Към тази категория решения, с 
които КС отстоява своята съществена роля в модернизирането и демократи-
зирането на правната система и в утвърждаването на ценностите, записани 
в Конституцията, следва да се отнесат и Решение № 1 от 29 февруари 2000 г. 
по к.д. № 3/1999 г., с което КС промени своята практика относно основанията 
за преценка конституционността на политическите партии, както и редица 
решения и определения относно ролята и обхвата на неговата компетентност 
по чл. 149, ал. 1, т. 1 (т.нар. Определение от 17 май 2004 г. по к.д. № 3/2004 г., 
Решение № 8 от 1 септември 2005 г. по к.д. № 7/2005 г.) относно изисквани-
ята към предявяваните пред него искания, като Решение № 14 от 23 ноември 
2000 г., Решение № 6 от 18 ноември 2004 г., с които приема, че искане за ус-
тановяване противоконституционност на основание вътрешни противоречия 
във възприетата законодателна уредба е допустимо само ако по характер и 
степен противоречията са конституционно нетърпими, и др. 

Значителна част от тези решения и определения са сложна комбинация 
между дидактическата функция на КС да вдъхва живот на конституционните 
принципи и да привлича към тях вниманието на обществото и политически-
те институции и функцията му на посредник в политическите и социалните 
конфликти, проявяваща се по-ясно през последните години. Именно тази 
последна функция, която е свързана с оспорването преди всичко на наскоро 
приети закони от демократично избрани парламенти, очертава едно засиле-
но присъствие на политическата сцена за КС, характеризиращо се с търсене 
на равновесие между различните интереси и ценности, вплетени в консти-
туционните въпроси. Днес КС се налага много повече да обсъжда възник-
ващо напрежение между конституционни ценности, да определя тяхната 
тежест и да установява не толкова коя е доминиращата, колкото кой би бил 
възможният баланс между тях. Тъй като това означава, че КС в по-висока 
степен се ангажира с преценката на избора на законодателя, с определянето 
до каква степен той е взел под внимание всички ценности и конституционни 
принципи, които могат да повлияят на резултата от този избор, той в още по 
висока степен се оказва въвлечен в политиката в широк смисъл. 

Обикновено ролята на конституционните съдилища на политическата 
сцена или не се обсъжда, или се споменава дискретно, като някаква тайна 
за посветени. Практиката на конституционното правосъдие в Европа, вклю-
чително и в новите демокрации, показва, че то е феномен, който е неот-
делим от конституционната политика. Ето защо е добре въпросът да бъде 
обсъждан във всички негови аспекти и с оглед на всички негови последици. 
В противен случай съществува риск една конституционна юрисдикция да 
бъде потопена в парламентарните битки, измествайки това, което можем да 
наречем демократичен потенциал на нацията.
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VIII.1. Конституционен съд – 
статус на конституционните съдии

VIII.1.1. Мандатът на конституционните съдии е 
изрично установен в Конституцията и той не може да 
бъде продължаван по законодателен ред

Чл. 147. (2) Мандатът на съдиите от Конституционния съд е 9 годи-
ни. Те не могат да се избират повторно на тази длъжност. Съставът на 
Конституционния съд се обнародва през три години от всяка квота по ред, 
определен със закон. 

Чл. 148. (1) Мандатът на съдия в Конституционния съд се прекратява 
при: 

1. изтичане на определения срок; 
...
(3) При прекратяване на мандата на съдия от Конституционния съд в 

едномесечен срок на негово място се избира друг от съответната квота. 

РЕШЕНИЕ № 1 от 7 март 2006 г. по к.д. № 8/2005 г.215

делото е образуване по искане на: главния прокурор. 
Иска се: искането съдържа две точки:
– да се установи противоконституционност на чл. 5, ал. 2 от Закона за 

Конституционния съд (ЗКС), чл. 38, ал. 5 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 125а, ал. 8 от Закона за 
съдебната власт (ЗСВ). 

– да се даде задължително тълкуване на чл. 93, ал. 1 от Конституцията, 
тъй като са възможни две противоположни тълкувания на тази разпоредба, 
но само едното от тях се вписвало в мотивите на Решение № 4 от 21 април 
2005 г. на Конституционния съд. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
и т. 2 от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
1. Обявява за противоконституционни чл. 5, ал. 2 от Закона за Конститу-

ционния съд и чл. 125а, ал. 8, изр. второ от Закона за съдебната власт. 
2. Отхвърля искането на главния прокурор за обявяване като противо-

конституционни на чл. 38, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 125а, ал. 8, изр. първо от Закона за съдебната 
власт. 

215 Обн., ДВ, бр. 23 от 17 март 2006 г.
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Мотиви:
Конституционният съд, като отчита както общите белези на оспорените 

три разпоредби, така и различията във функциите на отделните длъжности 
и в правната им уредба, преценява поотделно конституционосъобразността 
на всяка от тях. 

По чл. 5, ал. 2 от ЗКС 
Конституционният съд (КС) се основава в своите мотиви на разпоред-

бата на чл. 147, ал. 2 от Конституцията, според която съдиите от КС се из-
бират или назначават за срок от девет години без право на повторен мандат. 
Смисълът на този срок е да се ограничи упражняването на правомощията 
на конституционните съдии в тези граници. На тази цел е подчинен според 
КС и чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията, където на първо място сред ос-
нованията за прекратяване на мандата на конституционен съдия е посочено 
изтичането на деветгодишния срок. Поради императивния характер на този 
срок възможност за продължаването му не е предвидена в Конституцията. 
Съдът счита, че чл. 148, ал. 3 от Конституцията не предоставя такава въз-
можност с предвидения в нея едномесечен срок, тъй като той се отнася само 
за заместване на съдия с предсрочно прекратен мандат. 

КС приема, че чл. 5, ал. 2 ЗКС е противоконституционен, защото пред-
вижда възможност да се упражнява длъжността след изтичане на мандата, с 
което се изчерпват дадените правомощия. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 6 с 
особено мнение216.

Особено мнение на съдията Емилия друмева 
Съдия Е. Друмева не споделя произнесеното решение в частта му, с ко-

ято се обявява противоконституционност на чл. 5, ал. 2 от Закона за Консти-
туционния съд и на чл. 125а, ал. 8  изр. 2 ЗСВ. Според автора на особеното 
мнение тези разпоредби регулират рядката хипотеза, когато при изтичане 
мандата на конституционен съдия няма избран, респ. назначен, по устано-
вения ред титуляр на новия мандат, и предвиждат, докато това се реализира, 
досегашният титуляр да изпълнява функциите. 

В особеното мнение се поддържа, че оспорената законова уредба (чл. 5, 
ал. 2 ЗКС) не представлява удължаване на фиксирани от Конституцията ман-
дати, защото не засяга конституционно установения 9-годишен мандат, нито 
засяга установения ред за заемането/освобождаването на тези длъжности, 
а регулира изключителната ситуация, при изтекъл мандат кой да изпълнява 
функциите до встъпването в длъжност на титуляря на новия мандат. 

Авторът на особеното мнението подчертава, че Конституцията не съ-
държа уредба на тази хипотеза и оставя на закона да създаде такава. Това, 
счита авторът на особеното мнение, е нормалното състояние на конституци-

216 Особените мнения са отразени в частта им относно чл. 5, ал. 2 ЗКС.
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онното право, защото то поначало е рамково и регулира само най-важното 
от държавния живот, а Конституцията – само онези основни въпроси, които 
са достатъчно важни, за да бъдат снабдени с особен ранг и особени гаран-
ции. Така че Конституцията по принцип е заложила на едно доизграждане 
на нормативната система чрез законодателството. А задача на Конституци-
онния съд е да прецени дали това разбиране у законодателя е конформно 
с Конституцията. Според съдия Е. Друмева такъв е и конкретният случай 
на оспорените разпоредби. Законодателното решение, което е предмет на 
настоящото дело и в което законодателят е предпочел доскорошния титуляр 
вместо например някой овластен (от кого?) служител, счита съдия Е. Друме-
ва, всъщност възпроизвежда една практикувана в законодателството правна 
конструкция: досегашният титуляр изпълнява функциите до встъпване в 
длъжност на титуляря на новия мандат, в случай че определянето на по-
следния е закъсняло. Именно защото представляват конкретизиране на тази 
резервна функция, а не удължаване на мандата, оспорените разпоредби, се 
приема в особеното мнение, не противоречат на Конституцията. 

Особено мнение на съдията Лазар груев
Конституционният съдия препраща към изложените основания в осо-

беното му мнение относно Решение на Конституционния съд № 4 от 21 
април 2005 г. по к.д. № 11/2004 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 29 април 2005 г.; 
попр., бр. 41 от 13 май 2005 г.). Съдия Л. Груев приема, че с оглед същината 
на повдигнатите въпроси настоящото конституционно дело е аналогично 
с к.д. № 11/2004 г., по което КС обявява чл. 28, ал. 9, изр. 2 от Закона за 
съдебната власт за противоконституционен. Авторът на особеното мнение 
посочва, че не вижда основание да се отказва от развитите в това особено 
мнение аргументи, които счита за изцяло относими и към настоящото дело. 

Особено мнение на съдията Мария Павлова
(по т. 1 от Решението)
Според автора на особеното мнение трите атакувани с искането разпо-

редби в настоящото производство имат някои общи белези – те се отнасят 
до висши служители на мандатни длъжности. Във всяка от тях е предви-
дено, че след изтичане на мандата служителят продължава да изпълнява 
длъжността до встъпване в длъжност на приемника. Общо между разпо-
редбите е също това, че сроковете на мандатите са определени с импера-
тивни конституционни разпоредби. Мандатът на съдиите от Конституци-
онния съд е 9 години без възможност за повторен избор – чл. 147, ал. 2 от 
Конституцията. 

Оспорваните норми, се посочва в особеното мнение, не уреждат нито 
възможност за удължаване на мандатите, нито определят кой ще упражнява 
длъжността след изтичане на мандата до встъпване на приемника. Поради 
липса на конституционни разпоредби по тези въпроси се е наложило за-
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конодателят да уреди проблема, който прекратяването на мандата поставя. 
Съдия М. Павлова приема, че оспорваните разпоредби не са противокон-
ституционни поради липса на покриване на съдържанието им дори отчасти 
с конституционните норми на чл. 147, ал. 2, чл. 139, ал. 1 и 129, ал. 5 от 
Конституцията. Разпоредбите, атакувани от главния прокурор, са издадени 
въз основа на съдържащи се в Конституцията делегации. 

Особено мнение на съдията Стефанка Стоянова
Конституционният съдия посочва, че конституционната уредба на ман-

дата на съдиите от Конституционния съд (КС) се съдържа в чл. 147 и чл. 148. 
Неговата продължителност е определена на девет години (чл. 147, ал. 2), из-
тичането на този деветгодишен срок е едно от основанията за прекратяване 
на мандата (чл. 148, ал. 1, т. 1), а при прекратяване на мандата на съдия на 
неговото място се избира друг от съответната квота (чл. 148, ал. 3). Изразът 
„на негово място“, приема авторът на особеното мнение, означава замества-
не на съдията, чийто мандат е прекратен. Същият израз предпоставя и при-
емственост между заместения и заместващия съдия. Именно изтъкнатата и 
допустима от основния закон приемственост се урежда в чл. 5, ал. 2 ЗКС при 
заместването на съдиите, мандатът на които е изтекъл. Тъкмо нейната уред-
ба в чл. 5, ал. 2 ЗКС осигурява функционирането на Съда като постоянно 
действащ орган. Затова оспорената разпоредба има конституционна опора и 
не противоречи на основния закон. 

Особено мнение на съдията Евгени Танчев
Съдия Е. Танчев е подписал решението с особено мнение, тъй като не 

споделя мотивите и диспозитива по т. 1. Според автора на особеното мне-
ние временното осъществяване на пълномощия до избиране на приемник не 
е насочено към преодоляване на демократичния принцип за ротация. Чрез 
него се предотвратява междувластието, като се осигурява успешното функ-
циониране на държавните органи в защита на гражданската свобода, и след-
ва да бъде признато за съответстващо на замисъла на учредителната власт, 
която Конституционният съд е призван да разкрие чрез тълкувателното си 
правомощие по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията. В този смисъл, счита 
съдия Е. Танчев, временното заместване е предназначено да гарантира кон-
тинуитета при осъществяване на публичните функции на учредените власти 
и да осигури ефективни гаранции за гражданската свобода. В още по-голяма 
степен, се подчертава в особеното мнение, това се отнася до самия КС и 
разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Закона за Конституционния съд. До избиране-
то на нови съдии, автоматичното прекратяване на мандата на членовете на 
КС, счита авторът на особеното мнение, поставя самия съд като колективен 
орган в невъзможност да функционира и той самият до избирането на нови 
съдии би бил нередовен и нелегитимен. 

Вж. коментар на същото решение и в раздели ІV, VІ и VІІ. 
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VIII.1.2. Конституционен съдия, избран/назначен  
на мястото на член от същия съд с предсрочно 
прекратен мандат, довършва този мандат

Чл. 147. (2) Мандатът на съдиите от Конституционния съд е 9 годи-
ни. Те не могат да се избират повторно на тази длъжност. Съставът на 
Конституционния съд се обнародва през три години от всяка квота по ред, 
определен със закон. 

Чл. 148. (1) Мандатът на съдия в Конституционния съд се прекратява 
при:

...
6. смърт. 

РЕШЕНИЕ № 8 от 21 септември 2000 г. по к.д. № 9/2000 г.217

делото е образуване по искане на: 49 народни представители. 
Иска се: тълкуване на чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 6 от Конституци-

ята относно мандата на съдия от Конституционния съд, който е встъпил на 
мястото на починал член на същия съд.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
При предсрочно прекратяване на мандата на съдия в Конституционния 

съд в случая по чл. 148, ал. 1, т. 6 от Конституцията, т.е. поради смърт на 
съдията, на неговото място се избира, респективно назначава, друг съдия от 
съответната квота за срок до края на мандата на починалия съдия.

Мотиви:
Предмет на задължителното тълкуване са чл. 147, ал. 2 от Конститу-

цията, съгласно с който мандатът на съдиите от Конституционния съд е 9 
години, и чл. 148, ал. 1, т. 6 от Конституцията, според който този мандат 
се прекратява при смърт на съдия, в който случай по силата на ал. 3 от 
същия текст на негово място (на мястото на починалия съдия) се избира 
друг от съответната квота. КС приема, че от редакцията на алинеята и по-
конкретно  от израза „на негово място“ следва, че новоизбраният (респ. 
новоназначеният) съдия само замества починалия съдия – той няма свой 
9-годишен мандат по смисъла на чл. 147, ал. 2 от Конституцията, а се из-
бира (назначава) в рамките на мандата на починалия съдия, т.е. само за да 
довърши неговия мандат.

Този извод според конституционните съдии следва и от разпоредбата на 
чл. 147, ал. 2, изр. трето от Конституцията, съгласно която съставът на КС се 

217 Обн., ДВ, бр. 78 от 26 септември 2000 г.
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обновява през три години от всяка квота. Ако би се приело, че заместникът, 
избран (назначен) при условията на чл. 148, ал. 3 от Конституцията на мяс-
тото на съдия, напуснал поради предсрочно прекратен мандат (напр. поради 
смърт), има пълен 9-годишен мандат, то предвиденото обновяване на всеки 
три години по четирима съдии от всяка квота, не би могло да се осъщест-
ви. Ще бъде нарушен водещ принцип за конституирането на КС – квотният 
принцип, обявен в чл. 147, ал. 1 от Конституцията 

Дерогирането на квотния принцип би позволило в даден момент една 
от трите власти да овладее КС и да обезсмисли контрола, който този съд 
упражнява.

КС приема, че квотният принцип е основен и на него би трябвало да 
бъде подчинено тълкуването на всички други норми, отнасящи се до кон-
ституирането на Конституционния съд, каквато е и чл. 147, ал. 2, изр. първо 
от Конституцията и ... по пътя на тълкуването на останалите конституцион-
ни разпоредби, отнасящи се до конституирането на КС, не може да се стигне 
до друг извод освен до казания вече по-горе. 

КС се позовава на предишна своя практика, където косвено вече е взел 
отношение по този въпрос, а именно Определение № 2 от 8 юли 1997 г., с 
което е приел Правила за обновяване на състава на Съда по жребий след из-
тичане на шестгодишния срок от първия мандат. В т. 1 от тези правила е по-
сочено, че в жребия участват всички съдии от първия мандат, включително 
и заместващите съдии, избрани (назначени) за попълване на първия мандат.

Аналогично разрешение е дадено при предсрочно прекратяване на ман-
дата на народен представител, на президента и на членовете на Висшия 
съдебен съвет (ВВС) – в тези случаи заместниците довършват мандата на 
напусналите лица и в тази насока относно членовете на ВВС има и Решение 
на Конституционния съд по к.д. № 10 от 1999 г. (ДВ, бр. 95 от 1999 г.).

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 4 с 
особено мнение. 

Особено мнение на съдиите Асен Манов и Иван григоров 
Според авторите на особеното мнение преди всичко решението е пос-

тановено по едно недопустимо искане, тъй като то засяга въпроси относно 
формирането на състава на Конституционния съд (КС), а по тях Съдът не 
може да се произнася; те са от изключителна и неконтролируема компетент-
ност на институциите, които избират съдиите в този съд. 

Съдиите А. Манов и И. Григоров се позовават на прецедент в практиката 
на Конституционния съд, а именно: Решение № 11 от 20 октомври 1994 г. по 
к.д. №16/1994 г. (обн., ДВ, бр. 92 от 1994 г.), аргументите в което решение, 
считат те, важат в еднаква степен и за настоящия случай. Според тях продъл-
жителността на мандата на един избран (назначен) конституционен съдия е 
основен елемент от акта на съответната институция за избора (назначението) 
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на съдията. Съдиите приемат, че както е недопустимо тълкуването на тексто-
вете, отнасящи се до избора (назначението) на конституционните съдии, а 
също и атакуването пред Съда на актовете за избиране или назначение на та-
кива съдии, така е недопустимо третирането на въпроса за продължителнос-
тта на мандата им под формата на тълкуване на съответните конституционни 
текстове по този въпрос или в едно производство за обявяване на противо-
конституционност на актовете за избор (назначение) на съдия по този въ-
прос. И в двата случая според авторите на особеното мнение ще е налице не-
допустима намеса във функциите на институциите, които конституират КС. 

Като постановено по едно недопустимо искане, считат авторите на осо-
беното мнение, може да се постави въпросът, доколко това решение е дейст-
вително и дали има предвидената в чл. 14, ал. 6 от Закона за Конституцион-
ния съд (ЗКС) задължителна сила за всички. 

По същество решението според авторите на особеното мнение е непра-
вилно и постановено при несъобразяване с основни положения в Конститу-
цията. 

Съдиите А. Манов и И. Григоров посочват, че в ал. 3 на чл. 148 от Кон-
ституцията е предвидено само, че при прекратяване на мандата на консти-
туционен съдия на негово място се избира друг, но не е казано, че новият 
съдия се избира „в рамките на мандата“, „за срок до края на мандата“ или че 
„довършва мандата“ на напусналия съдия; този извод, считат те, не следва 
от думите „на негово място“ в текста на ал. 3. 

Според авторите на особеното мнение доводът на Съда, че ако замест-
никът на напуснал предсрочно съдия има пълен 9-годишен мандат, би се 
нарушило правилото по чл. 147, ал. 2 от Конституцията за обновяване на 
състава на Съда през три години от всяка квота, е неоснователен, защото ни-
къде не е казано, че това обновяване трябва да се извършва на всеки три го-
дини едновременно с по четирима съдии. Това е предвидено само за първите 
три и първите шест години през първия мандат на Съда (§2 от преходните и 
заключителните разпоредби към ЗКС). 

Неоснователен в решението според конституционните съдии е и изво-
дът, че с признаването на пълен 9-годишен мандат на заместващите съдии 
се нарушава квотният принцип и това би позволило в даден момент една от 
трите власти да овладее Съда и да обезсмисли контрола, който този съд уп-
ражнява. Те приемат, че е невъзможна хипотезата по-ранната или по-късна-
та подмяна на някой съдия да позволи в някой момент една от трите власти 
да има повече от четирима съдии. 

Съдиите А. Манов и И. Григоров считат, че конституционното разре-
шение – при предсрочно прекратяване на мандата на народен представи-
тел, на президента и на членовете на Висшия съдебен съвет заместниците 
им да довършват техния мандат, не е основание да се приеме същото и за 
конституционните съдии; за членовете на КС няма такива конституционни 
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разпоредби, каквито има за казаните по-горе лица, които налагат извода за 
ограничения мандат на заместниците им. 

Според авторите на особеното мнение аргументи в подкрепа на при-
етото от Съда решение не се съдържат и в Определението на КС № 2 от 8 
юли 1997 г., с което са приети Правила за обновяване на състава на Съда по 
жребий след изтичане на шестгодишния срок от първия мандат. 

Те приемат, че въпросът за обновяването на състава на Съда по чл. 147, 
ал. 2 от Конституцията и § 2 от преходните и заключителните разпоредби към 
ЗКС е чисто административен и съгласно чл. 8, ал. 1, т. 6 ЗКС е от изключи-
телна компетентност на председателя на КС, а не е от компетентност на Съда 
като такъв. В допълнение според тях грешка е и обстоятелството, че в жребия 
след шестата година от първия мандат на Съда са участвали само първона-
чално избраните съдии, а не всички съдии, вкл. и избраните след изтичане на 
първите три години. Това е така, защото текстът на ал. 3 от § 2 на преходните 
и заключителните разпоредби към ЗКС в това отношение е в смисъл, че „със-
тавът се обновява“, т.е. в жребия е предвидено да участва целият състав. 

Според авторите на особеното мнение с постановеното от Съда решение 
се приема, че в КС може да има две категории съдии: редовни (постоянни) 
– с пълен 9-годишен мандат, и временни (или заместващи) – с непълен ман-
дат, който при определени обстоятелства би могъл да се окаже с продължи-
телност до 1–2 години или дори и до няколко месеца, а такова различие в 
правното положение на съдиите от КС не се допуска нито от Конституцията, 
нито от ЗКС.

Особено мнение на съдията Живко Сталев
1. Авторът на особеното мнение счита, че макар и Конституцията, и За-

конът за Конституционния съд (ЗКС) да не уреждат изрично кога изтича 
мандатът на конституционния съдия, мълчаливата воля на конституционния 
законодател по този въпрос може да бъде изведена. 

Съдия Ж.Сталев привежда в подкрепа следните аргументи:
а) Според чл. 147 от Конституцията мандатът на съдиите от КС е 9 го-

дини, а чл. 4, ал. 2 ЗКС прецизира тази разпоредба на Конституцията, като 
постановява, че мандатът на всеки съдия е 9 години. 

б) Като подчертава, че всеки съдия има 9-годишен мандат, чл. 4, ал. 2 
ЗКС без съмнение смята, че тази продължителност на мандата ще важи без 
оглед на повода за избора. 

в) Изложената мълчалива воля на Конституцията и на ЗКС се потвърж-
дава по несъмнен начин, се приема в особеното мнение, от чл. 11, ал. 2 и 3 
ЗКС. Според ал. 2 прекратяването на мандата по чл.148, ал. 1, т. 2–5 от Кон-
ституцията става с решение на КС и обратно, когато се касае за прекратяване 
на мандата поради изтичане на 9-годишния срок или поради смърт на кон-
ституционен съдия, това прекратяване се обявява от председателя на Съда. 
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Авторът на особеното мнение приема, че оправданието за тази разлика, 
на първо място, е, че относно наличността на случаите, посочени в ал. 2 на 
чл. 11 от Закона за Конституционния съд, могат да възникнат съмнения и 
затова компетентен да ги провери и да реши дали те са налице е КС. 

Що се отнася до двата случая, визирани от ал. 3 на чл. 11, те са безсъм-
нени. При тях нужда от решение на КС няма. 

Относно изтичане на определения срок, за който се избира съдията 
(чл. 148, ал. 1, т. 1 и чл. 4, ал. 2 ЗКС), според съдия Ж. Сталев очевидно е, че 
тези разпоредби имат предвид 9-годишния мандат, на който има право всеки 
съдия (вж. по-горе т. „б“). Тук безсъмнеността ще е еднаква обаче със случая 
на смърт на съдията само ако се приеме, че всеки съдия независимо от по-
вода за избора му има право на 9-годишен мандат, като тези години започват 
да текат от деня на встъпване на съдията в длъжност (чл. 6 ЗКС). Безсъмне-
ността е налице, защото е достатъчно да се прибавят към деня на встъпване 
в длъжност 9 години, за да бъде ясно дали мандатът е изтекъл, или не. 

На същото основание след изтичане на 9-годишен мандат избиращият 
или назначаващият орган по чл. 147, ал. 1 от Конституцията винаги ще из-
бира или назначава за срок от 9 години, а няма да избира или назначава за 
различни срокове.

2. Според автора на особеното мнение всяка логическа конструкция в 
правото трябва да издържи проверката на резултатите от нейното практиче-
ско прилагане с оглед на най-важната в случая ценност, а именно успешното 
и неспъвано функциониране на КС и на осъществяваното от него конститу-
ционно правосъдие. 

Съдия Сталев разглежда като илюстрация случая, когато мандатът на 
конституционния съдия се прекратява по повод теглене на жребий (чл. 147, 
ал. 2 от Конституцията). Това основание за предсрочно прекратяване на 
мандата според него не е посочено изрично в чл. 148 от Конституцията. Но 
ако бихме приложили в тези случаи разбирането, че мандатът на замества-
щия съдия би следвало да се прекрати по същото време, в което би се пре-
кратил мандатът на замествания – резултатът би бил крайно нежелателен, а 
именно: всички съдии от КС, образуващи настоящия състав, и които са били 
избрани вместо излезлите по жребий, би трябвало да напуснат КС сега. Този 
резултат ще осуети използването на техния опит от досегашната им дейност 
като конституционни съдии и ще постави КС в обновения му състав в също-
то положение, в което се намираше КС при неговото учредяване. 

3. Според автора на особеното мнение да се поддържа постановеното от 
Съда, означава, че заместващите съдии ще е възможно да бъдат избирани или 
назначавани само за по няколко месеца. За такъв срок не биха се намерили се-
риозни кандидати, като се имат предвид несъвместимостите с длъжността на 
съдия в КС, прогласени от чл. 147, ал. 5. Резултатът ще бъде, че КС ще трябва да 
функционира с по-малко от предвидения от Конституцията състав от 12 съдии. 
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В заключение в особеното мнение се подчертава, че ако биха се наме-
рили кандидати, съблазнени от облагите, свързани с качеството на съдия в 
КС, това би подкопало престижа на КС, ако в него постъпят „съдии“, чиито 
високи нравствени качества, изисквани от чл. 147, ал. 3 на Конституцията, 
бъдат поставени под оправдано съмнение. 

Особено мнение на съдията Неделчо беронов 
Според автора на особеното мнение Конституцията категорично опре-

деля, че всеки съдия има личен мандат от 9 години, и не поставя неговата 
продължителност в зависимост от това, дали изборът/назначаването на съ-
дията е по повод на изтичането, или на предсрочното прекратяване на ман-
дата на съдията предшественик. 

Като се изключат специфичните случаи по § 2 ПЗРЗКС за първите 3, 
съответно 6 години от първия мандат, нито в Конституцията, нито в закон е 
предвиден мандат, по-кратък от 9 години, независимо кога и на какво осно-
вание е започнал, се подчертава в особеното мнение. 

Също така съдия Н. Беронов посочва, че от протоколите на заседания-
та на ВНС се констатира, че втората разпоредба, чието тълкуване се иска, 
а именно чл. 148, ал. 1 от Конституцията, е приета без разисквания, в ко-
ито да е обсъждано „довършване на мандата“ на съдията предшественик, 
евентуално скъсяване на определения 9-годишен мандат по чл. 147, ал. 2 
от Конституцията. Поради това съдия Н. Беронов приема, че идеята за „до-
вършване на мандат“ не само няма опора в Конституцията, но противоречи 
на изричните  ѝ   разпоредби. 

Освен това, счита конституционния съдия, при тълкуване на чл. 147, 
ал. 2 от Конституцията в посочения дотук смисъл не се нарушава квотният 
принцип ... а и поставеният пред Конституционния съд въпрос не е за квот-
ния принцип, а за продължителността на мандата на всеки съдия, и тази 
продължителност не засяга квотния принцип, не го дерогира. 

Авторът на особеното мнение счита, че аналогия с Решение № 16 от 
19 октомври 1999 г. по к.д. № 10/1999 г., е невъзможна, защото за съдебна-
та власт същото ВНС създава изрична разпоредба, според която при пред-
срочно прекратен мандат на изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС) 
новоизбраният довършва мандата на предишния член. Съставът на ВСС в 
частта му, включваща неговите изборни членове, се комплектува по начин, 
противоположен на ротационния принцип. 

Като посочва, че конституционният законодател е предвидил най-про-
дължителен мандат за съдиите от Конституционния съд в сравнение с дру-
гите държавни органи, авторът на особеното мнение подчертава, че възпри-
етото с решението тълкуване допуска този срок да бъде скъсен и не отговаря 
на идеята на конституционния законодател за продължителността на манда-
та на конституционните съдии. 
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VIII.1.3. Независимост на конституционните съдии
Чл. 6. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никак-

ви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, 
етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убежде-
ния, политическа принадлежност, лично и обществено положение или иму-
ществено състояние. 

Чл. 8. Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна 
и съдебна. 

РЕШЕНИЕ № 10 от 22 септември 1997 г. по к.д. № 14/1997 г.218

делото е образуване по искане на: 52 народни представители. 
Иска се: обявяване за противоконституционен изцяло на 3акона за дос-

тъп до документите на бившата Държавна сигурност (ЗДДБДС) (ДВ, бр. 63 
от 1997 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2  
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционни чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за дос-

тъп до документите на бившата Държавна сигурност (ДВ, бр. 63 от 1997 г.) 
и § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на същия закон. 

Отхвърля искането в останалата му част. 
Мотиви:219

2. По чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗДДБДС 
При преценка противоконституционността на оспорената законова разпо-

редба – чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3 ЗДДБДС относно проверката на членовете на Кон-
ституционния съд (КС) за принадлежност към бившата Държавна сигурност, 
КС изхожда от съотнасянето на принципа на равенството и конституционния 
статус както на Съда като орган, така и статуса на всеки негов член, както и от 
изискванията, произтичащи от принципа на разделение на властите.

а) В съответствие с принципа за равенство пред закона на всички българ-
ски граждани – чл. 6 от Конституцията, на законодателна уредба следва да се 
подчини и проверката на конституционните съдии. Тази уредба обаче според 
КС трябва да бъде съобразена както с конституционния статус на Съда като 
орган, така и с гарантирания от Конституцията статус на всеки негов член. 
Принципът на равенство не освобождава законодателя от задължението да се 
съобрази с техния конституционен статус при създаване на законовата уредба. 

Конституционният съд заема особено място в системата от държавни ор-
гани. Мястото и значението му се определят от: 

218 Обн., ДВ, бр. 89 от 7 октомври 1997 г.
219 Извадката от мотивите е само в частта относно конституционните съдии.
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– компетенциите, които са му възложени от Конституцията; 
– начина на конституиране на Съда; 
– личния статус на съдиите. 
Конституционният съд осъществява върховенството на Конституцията, 

като упражнява контрол върху актовете на Народното събрание и президента 
и решава спорове между тях и правителството – чл. 149, ал. 1 от Конститу-
цията. С оглед на тези негови компетенции и гарантиране на неговата неза-
висимост в избирането, съответно назначаването, на неговия състав участват 
с равни квоти законодателната и съдебната власт и президентът. При опре-
делянето на съдиите от своята квота те действат независимо в преценката на 
професионалните им и нравствени качества. Конституцията изключва вся-
каква намеса на която и да е от властите в преценката и избора на друга власт 
в това отношение – Решение № 11 от 20 октомври 1994 г. по к.д. № 16/1994 г. 
(ДВ, бр. 92 от 1994 г.); Решение № 14 от 1995 г. по к.д. № 23/1995 г. за тълку-
ване на Конституцията (ДВ, бр. 85 от 1995 г.).

Този принцип се проявява и в личния статус на отделния конституцио-
нен съдия. Дори той да е извършил тежко умишлено престъпление, провер-
ката за това се извършва от самия Конституционен съд, и то с квалифицира-
но мнозинство – чл. 148, ал. 2 от Конституцията. Според КС е недопустимо 
от гледна точка на Конституцията изпълнителната власт чрез свои органи 
самостоятелно да проверява за определена дейност в миналото или настоя-
щето конституционните съдии. 

б) Статусът на Съда и на отделните негови членове, в който е зачетен 
принципът на разделението на властите (чл. 8 от Конституцията), налага про-
цедурата по проверката да гарантира нейната независимост и обективност. ... 

В съответствие с това КС приема, че проверката на членовете на КС за 
принадлежност към бившата Държавна сигурност трябва да отговаря на ус-
тановени стандарти, произтичащи от конституционния им статус. 

Според КС тези стандарти се изразяват в гарантиране на: 
– независимостта на органа за извършване на съответната проверка до 

представянето  ѝ   на Конституционния съд; 
– процедура, зачитаща конституционно гарантираната независимост на 

Конституционния съд и създаваща условия за равноправното му участие 
в установяването на наличните доказателства за собствените му членове, 
включително чрез достъп на всеки конституционен съдия до справочната 
картотека и регистрационните дневници на бившата Държавна сигурност; 

– секретност на процедурата по установяване на сътрудничество на кон-
ституционните съдии по смисъла на § 1, т. 1 и 2 от допълнителните разпо-
редби на ЗДДБДС; 

– законово гарантиране на конституционното право на проверяваните 
лица да се защитят срещу неправилни решения на органите по проверката, 
като се забрани оповестяването на тези решения до окончателното произна-
сяне на Конституционния съд. 
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Конституционният съд намира, че доколкото процедурата за проверка 
по ЗДДБДС не е съобразена с конституционния статус на Съда и на неговите 
членове, включването им в кръга на лицата по чл. 3, ал. 1 ЗДДБДС е проти-
воконституционно. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 11 с 
особено мнение. 

Особено мнение на съдията Асен Манов
Авторът на особеното мнение счита, че не съществуват никакви аргумен-

ти за изключването на конституционните съдии от действието на ЗДДБДС, 
който с разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗДДБДС ги включва в кръга 
на лицата, които подлежат на проверка за принадлежност към бившата Дър-
жавна сигурност (ДС), наред с други висши държавни служители. Фигури-
рането им в кръга на лицата, засегнати от закона, е в съгласие с разпоредби-
те на чл. 6, ал. 2 от Конституцията.

Евентуалната констатация, че някое от тези лица е сътрудничило на бив-
шата ДС, според съдия А. Манов ще го постави в унизително положение в 
резултат на неговото лично поведение в миналото, а не на действията на 
комисията или на министъра, натоварени да извършват проверката и да ог-
ласят резултатите от тази проверка. 

Особено мнение на съдиите Станислав димитров, Николай Павлов 
и Иван григоров 

1. По чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3 ЗДДБДС 
Конституционните съдии поддържат, че оспорваните законови разпо-

редби не противоречат на духа и буквата на Конституцията. 
Според авторите на особеното мнение всички лица, посочени в чл. 3, 

ал. 1 от Закона, независимо какви държавни длъжности заемат, са преди 
всичко граждани и са равни пред закона (чл. 6, ал. 2 от Конституцията), 
като се позовават на възприетото в мотивите към Решение № 14 от 10 но-
ември 1992 на КС становище, че „Равенството пред закона означава равно-
поставеност на всички граждани пред закона и задължение за еднаквото им 
третиране от държавната власт“. Като посочват, че един от изчерпателно 
изброените в чл. 6, ал. 2 от Конституцията социални признаци за недопуска-
не на ограничения на правата или предоставяне на привилегии е личното и 
общественото положение на гражданите, конституционните съдии приемат, 
че на това основание разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. ... и т. 3 ЗДДБДС, с които 
членовете на Конституционния съд са включени в кръга на лицата за про-
верка за принадлежност към бившата Държавна сигурност ... по принцип са 
съобразени с посоченото основно конституционно начало за равенство на 
гражданите пред закона и че точно обратното – изключването им от провер-
ката би съставлявало нарушение на Конституцията. 

Авторите на особеното мнение допълват своята аргументация, като по-
сочват, че е недопустимо и да се създава различна законодателна уредба за 
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приложението на един закон в зависимост от личното и общественото по-
ложение на различни граждани, което би противоречало също на основния 
конституционен принцип в чл. 6, ал. 2 от Конституцията. На това основание 
те приемат, че и определеният от законодателя състав на комисията по чл. 4, 
ал. 1 ЗДДБДС не прави тази законова разпоредба противоконституционна 
и не дава основание някои от лицата по чл. 3, ал. 1 от същия закон да бъдат 
извадени от кръга на тези, за които се извършва проверка за принадлежност 
към бившата ДС. 

Също така според конституционните съдии проверката на документите 
на бившата ДС независимо от състава на комисията не може да се възпри-
ема като намеса на изпълнителната власт в конституционните правомощия 
на другите власти, нито пък поставя в унизително положение висши дър-
жавни служители. Огласяването, че лице, заемащо някоя от визираните 
в чл. 3, ал. 1 ЗДДБДС длъжности, е сътрудничило на бившата ДС, също 
не съставлява намеса в правомощията на другите власти, а поставянето 
в „унизително положение“ на висш държавен служител би било резултат 
само на негово лично поведение в миналото. 

Авторите на особеното мнение считат, че като цяло мотивите към реше-
нието на Конституционния съд за обявяване на противоконституционност 
на разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3 ЗДДБДС са нелогични и неубеди-
телни. Те посочват несъответствие между становището на Съда в мотивите 
и диспозитива на решението ... Съдът констатира, че включването на кон-
ституционните съдии в кръга на лицата за проверка за принадлежност към 
бившата ДС е въпрос на законодателна целесъобразност, т.е. тези законови 
норми не са противоконституционни, но въпреки тази констатация, в диспо-
зитива същите разпоредби се обявяват за противоконституционни. 

Авторите на особеното мнение не споделят съображенията на Съда, че 
проверката за сътрудничество с бившата ДС не се извършва от независим 
орган, а от представители на изпълнителната власт, което не съответства на 
статуса на визираните в чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3 висши длъжностни лица и на уп-
ражняваните от тях конституционни правомощия. ... Те приемат, че конста-
тирането на противоконституционност на чл. 4, ал. 1 не дава основание за 
обявяване на чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3 за противоконституционни, с което по един 
недопустим начин и конституционните съдии се изваждат без основание от 
кръга на лицата, подлежащи на задължителна проверка за принадлежност 
към бившата ДС, без да са налице други конституционни основания за из-
ключване на конституционните съдии от кръга на лицата по чл. 3, ал. 1 от 
Закона. 

Според авторите на особеното мнение имунитетът на конституционните 
съдии също не е аргумент за създаване на различна законова уредба за тази 
проверка, защото и председателят на Народното събрание, както и всички 
народни представители се ползват с имунитет.
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VIII.2. Актове, конституционността на които  
се оспорва пред Конституционния съд 
VIII.2.1. Законите на Народното събрание

а. Не подлежат на контрол за конституционност зако ните, 
приети преди Конституцията на Рб от 1991 г., които имат 
еднократно действие
Чл. 149. (1) Конституционният съд: 
2. произнася се по искане за установяване на противоконституцион-

ност на законите и на другите актове на Народното събрание, както и на 
актовете на президента; 

§ 3. (1) Разпоредбите на заварените закони се прилагат, ако не проти-
воречат на Конституцията. 

ОПРЕдЕЛЕНИЕ № 1 от 19 януари 1999 г. по к.д. № 37/1998 г.220

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване противоконституционност на Закона за допит-

ване до народа за премахване на монархията и провъзгласяване на народна 
република и за свикване на Велико Народно събрание (законът е приет от 
XXVI Народно събрание и е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 174 от 
2 август 1946 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд определи:
Не допуска за разглеждане по същество искането на главния прокурор 

на Република България за установяване на противоконституционност на За-
кона за допитване до народа за премахване на монархията и провъзгласява-
не на народна република и за свикване на Велико Народно събрание (ДВ, бр. 
174 от 2 август 1946 г.). 

Прекратява конституционно дело № 37 от 1998 г. 
Мотиви:
Атакуваният закон е в два раздела. Първият раздел има за предмет ор-

ганизирането и провеждането на допитване до народа за премахване на 
монархическата форма на държавно управление и провъзгласяване на Бъл-
гария за република. За тази цел Народното събрание упълномощава прави-
телството да произведе допитването, като се определя и датата на допитва-
нето – 8 септември 1946 г. 

Предмет на втората част на атакувания закон е избор и свикване на Ве-
лико Народно събрание за изработване на нова Конституция. 

220 Обн., ДВ, бр. 7 от 26 януари 1999 г. 
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И в двете си части законът е с еднократно действие – с провеждане на 
допитването на 8 септември 1946 г. и със свикването на Велико Народно 
събрание се изчерпва неговото действие. 

В мотивите Конституционният съд посочва, че атакуваният закон няма 
за предмет общо правило за промяна на формата на държавно управление, 
което, ако не е било изрично отменено или отменено по силата на последва-
ща конституционна норма, която създава друг ред за промяна на формата на 
държавно управление, би било в сила. 

Също така очевидно се отнася до закон, който предхожда действащата 
Конституция. 

Съгласно с § 3, ал. 1 от преходните разпоредби на Конституцията на РБ 
„завареното право остава в сила, освен ако противоречи на Конституцията“. 
От тази разпоредба се вижда, че завареното право трябва да е още в сила 
по време на новата Конституция, за да може спрямо него да се приложи 
цитираната разпоредба. Ето защо, ако то е престанало да действа още преди 
влизане в сила на действащата Конституция, недопустимо е да се проверява 
дали то съответства на Конституцията, или  ѝ   противоречи. 

Съдът приема, че точно такъв е случаят със закона, предмет на искането 
и затова е безпредметно да се проверява дали той съответства на Консти-
туцията, или не. Тази безпредметност според Конституционният съд прави 
искането недопустимо. 

Освен отсъствието на предмет по същество Съдът приема също така, 
че няма основание за оспорване на процесния закон и от процедурна гледна 
точка. Анализът на § 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на 
Конституцията, счита Съдът, дава основание да се направи извод, че кога-
то той говори за противоречие между заварения от Конституцията закон и 
нея, той има предвид противоречие по същество. Това означава, подчертава 
Конституционният съд, несъвпадение между даденото от закона и даденото 
от Конституцията разрешение на съответната материя, а не неспазване на 
предвидения от Конституцията ред за издаване на закона, респ. за нейното 
изменение, и реда, по който е бил издаден завареният закон. 

Този извод според Съда се налага от очевидната невъзможност да бъде 
спазена при издаването на заварения закон процедура, предписана от Кон-
ституция, която към момента на издаването му не е съществувала. Съдът 
посочва, че да се изисква съобразяване с още несъществуваща процедура, 
е равнозначно да се изисква изпълнение на невъзможното, за което, както 
е известно, няма задължение, и такъв е конкретният случай, пред който е 
изправен Съдът. На това основание и предявеното искане е недопустимо. 

В заключение Конституционният съд намира, че той няма компетент-
ност да се произнесе, тъй като не е налице действащ закон, предмет на на-
стоящото производство. 

Определението е подписано от 12 конституционни съдии.
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б. Заварените актове със сила на закон, но под друго 
наименование, подлежат на контрол за конституционност

Чл. 149. (1) Конституционният съд: 2. произнася се по искане за уста-
новяване на противоконституционност на законите и на другите актове 
на Народното събрание, както и на актовете на президента.

РЕШЕНИЕ № 5 от 18 февруари 1997 г. по к.д. № 25/1996 г.221

делото е образувано по искане на: президента на Републиката. 
Иска се: обявяване противоконституционността на чл. 34, т. 4 от Закона 

за административното производство (ЗАП) и на чл. 9, ал. 3 от Указ № 9 за ра-
ботата на ръководния и изпълнителския състав в железопътния транспорт, 
както и установяване на несъответствие на тези текстове с чл. 6, т. 1 от Ев-
ропейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, 
приета и ратифицирана от Република България. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 9, ал. 3 от Указ 

№ 9 за работата на ръководния и изпълнителския състав в железопътния 
транспорт само в хипотезата на чл. 9, ал. 2, т. 4, предвиждаща налагане на 
дисциплинарно наказание „уволнение“. Обявява разпоредбата на чл. 9, ал. 
3 от Указ № 9 за работата на ръководния и изпълнителския състав в желе-
зопътния транспорт само в хипотезата на чл. 9, ал. 2, когато е предвидено 
дисциплинарно наказание „уволнение“, за несъответстваща с чл. 6, т. 1 от 
Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, 
приета и ратифицирана от Република България.

Отхвърля искането за обявяване на противоконституционност на чл. 34, 
т. 4 от Закона за административното производство в частта му, с която е 
предвидено, че не подлежат на обжалване по съдебен ред актове, за които 
това е предвидено със закон или указ.

Отхвърля искането за обявяване на противоконституционност на раз-
поредбата на чл. 9, ал. 3 от Указ № 9 за работата на ръководния и изпълни-
телския състав в железопътния транспорт в хипотезите, с които се налагат 
дисциплинарни наказания „забележка“, „предупреждение за уволнение“ и 
„понижение в звание“.

Отхвърля искането за несъответствие на чл. 34, т. 4 от Закона за адми-
нистративното производство и на чл. 9, ал. 3 от Указ № 9 за работата на 
ръководния и изпълнителския състав в железопътния транспорт относно 
хипотезите, с които са наложени дисциплинарни наказания „забележка“, 

221 Обн., ДВ, бр. 20 от 7 март 1997 г.
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„предупреждение за уволнение“ и „понижение в звание“, с чл. 6, т. 1 от Ев-
ропейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

Мотиви:
Като обсъжда противоконституционността на оспорваните в искането 

разпоредби на Указ № 9, Конституционният съд изрично се спира на въпро-
са за заварените актове, предмет на конституционен контрол. Що се отнася 
до това, че чл. 34, т. 4 от Закона за административното производство говори 
за укази, както и обстоятелството, че се атакува разпоредба от указ (чл. 9, ал. 
3 от Указ № 9 за работата на ръководния и изпълнителския състав в железо-
пътния транспорт), в мотивите си Съдът приема тезата, че в случая поради 
ситуацията на заварено законодателство се касае до нормативен акт, имащ 
силата на закон. Този закон, посочва Съдът, е приет съобразно процедурата, 
предвидена в тогава действащия Закон за нормативните актове. Ето защо, 
счита Съдът, няма съмнение, че в чл. 34, т. 4 понятието „указ“ не е употре-
бено в смисъл на президентски указ според Конституцията на Република 
България от 1991 г. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии. 
Вж. коментар на същото решение и в раздел ІІ.

в. Законите за изменение и допълнение на Конституцията, 
приети от Обикновено НС, подлежат на преценка от 
Конституционния съд относно конституционно установения 
ред за тяхното приемане и съблюдаването на резервираната 
за ВНС конституционна материя

Чл. 149. (1) Конституционният съд: 
2. произнася се по искане за установяване на противоконституцион-

ност на законите и на другите актове на Народното събрание, както и на 
актовете на президента. 

Чл. 158. Великото Народно събрание: 
3. решава въпросите за промени във формата на държавното устрой-

ство и на държавно управление.

РЕШЕНИЕ № 3 от 10 април 2003 г. по к.д. № 22/2002 г.222 
делото е образувано по искане на: на главния прокурор.
Иска се: тълкуване разпоредбите на чл. 158, т. 3 от Конституцията в 

частта  ѝ   „промени във формата на държавно устройство и на държавно 
управление“. Поискано е във връзка с тълкуването да се даде отговор на 
въпросите. 

222 Обн., ДВ, бр. 36 от 18 април 2003 г.
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Отделно се прави запитване, подлежи ли на контрол за конституцион-
ност по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията от страна на Конституционния 
съд закон за изменение или допълнение на Конституцията, приет от Обик-
новено Народно събрание в нарушение на чл. 158, т. 3 от Конституцията. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
3. Закон за изменение и допълнение на Конституцията, приет от Обик-

новено Народно събрание, подлежи на общо основание на контрол за 
конституционосъобразност от Конституционния съд по реда на чл. 149, 
ал. 1, т. 2 от нея относно това, дали при неговото внасяне, разглеждане 
и приемане е спазен редът, установен в чл. 154 и чл. 155 от Конституци-
ята, и дали в съответствие с чл. 153 от нея промяната не засяга въпроси 
от изключителна компетентност на Велико Народно събрание (чл. 158 от 
Конституцията). 

Мотиви:
Б. Относно тълкуването на чл. 149, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 153 и 

чл. 155 от Конституцията 
Конституционният съд приема, че след като законът за изменение и 

допълнение на Конституцията е закон, приет, макар и при специална про-
цедура и условия, от Народното събрание, той подлежи на конституци-
онен контрол от Конституционния съд. Това е така според Конституци-
онния съд, защото при липса на такъв контрол се рискува всяко Народно 
събрание да може да изменя Конституцията, без да спазва предвидения 
от чл. 154 и чл. 155 от нея ред за това, както и в нарушение на чл. 153 от 
Конституцията да засегне въпроси, които са в компетентност на Велико 
Народно събрание. Конституционният съд се позовава на разискванията 
по приемане на Конституцията във Великото Народно събрание, като под-
чертава, че по този въпрос не е имало никакви съмнения и колебания в 
народните представители. Конституционният съд очертава и обхвата на 
този контрол, като според него той обхваща както проверка, дали мате-
рията, до която се отнася, отговаря на чл. 153 от Конституцията и не са 
засегнати правомощия на Велико Народно събрание, посочени в чл. 158 от 
нея, така и проверка, дали процедурата по приемането на закона е съобра-
зена с изискванията на чл. 153 и чл. 154 от Конституцията. В решението се 
поддържа, че при несъответствие на закона с правомощията на Народното 
събрание относно материята, до която се отнася изменението или допъл-
нението, както и при неспазване на установената процедура за промени в 
Конституцията приетият закон е неконституционосъобразен. Конституци-
онният съд ясно очертава своята компетентност по този въпрос и посочва, 
че не може да се занимава с това, дали промените, които съгласно чл. 153 
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от Конституцията са в правомощията на Обикновено Народно събрание, 
отговарят на разпоредбите на действащата преди промяната Конституция. 

Решението е подписано от 10 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение.

 
Особено мнение на съдията Пенка Томчева
Особеното мнение е в частта, засягаща контрола за конституционосъо-

бразност на Закона за изменение и допълнение на Конституцията. 
Авторът на особеното мнение приема, че подробно формулираните в 

четири подточки на т. 2 от искането „тълкувателни питания“, на които в 
мотивите на решението е даден отговор (макар и индиректен) в съответ-
ствие със становището на вносителя, нямат тълкувателен, а консултативен 
характер. Според съдия П. Томчева става дума за своеобразно „насочващо 
тълкуване“ и отговорите на подобни детайлизирани въпроси в определен 
смисъл отнемат самостоятелността и върховенството на законодателната 
власт, а едновременно с това поставят Конституционния съд в положени-
ето на позитивен законодател, без да има такива конституционни право-
мощия. 

Особено мнение на съдията Румен Янков 
Авторът на особеното мнение счита, че искането като цяло е недопус-

тимо. 
В крайна сметка с питането се цели да бъде постигната една имплика-

ция – ако „се премахва или премества конституционно установен държавен 
орган от една в друга институция“, какво ще се получи? Но условието „пре-
местване“, „закриване“ на органите към времето на питането не е осъщест-
вено! И в това е проблемът. 

Според съдия Р. Янков, ако Съдът тълкува сега, последицата ще е оче-
видна – да внушава как и в какъв състав да действа Народното събрание, 
ако реши да извърши промени в Конституцията. Но подобен род тълкуване 
подменя кардинално стойностите – въпросите да се решават не от гласува-
нето в тъмната стая, и там от пряко легитимираните да законодателстват, а 
от конституционна юрисдикция, която да определя априори правилата им 
за поведение. Оказва се така, че Конституционният съд в ролята на оракул 
раздава политически индулгенции и запазва статукво. 

Вж. коментар на същото решение и в раздел І.
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VIII.2.2. Международни договори
VIII.2.2.1. На контрол за съответствие с Конституцията 
подлежи както законът за ратификация, така и 
международният договор, предмет на ратификация

Чл. 85. (4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Сключването на меж-
дународни договори, които изискват изменения в Конституцията, трябва 
да бъде предшествано от приемането на тези изменения. 

Чл. 149. (1) Конституционният съд: 
4. произнася се за съответствието на сключените от Република Бъл-

гария международни договори с Конституцията преди ратификацията 
им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на 
международното право и с международните договори, по които България 
е страна.

РЕШЕНИЕ № 9 от 16 юни 1999 г. по к.д. № 8/1999 г.223

делото е образувано по искане на: 49 народни представители.
Иска се: обявяване за противоконституционен Закона за ратифициране 

на Спогодбата за сътрудничество в областта на енергетиката и инфраструк-
турата между правителството на Република България и правителството на 
Република Турция и на Протокола за сътрудничество в областта на енерге-
тиката и инфраструктурата между правителството на Република България и 
правителството на Република Турция (ДВ, бр. 33 от 1999 г.). Искането е на-
правено на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, като се поддържа, 
че са нарушени чл. 3, чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 4, чл. 19, ал. 2, чл. 85, ал. 1, т. 4 и 
чл. 88, ал. 1 от Конституцията. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на 49 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за обявяване за противоконституционен Закона за ратифициране 
на Спогодбата за сътрудничество в областта на енергетиката и инфраструк-
турата между правителството на Република България и правителството на 
Република Турция и на Протокола за сътрудничество в областта на енерге-
тиката и инфраструктурата между правителството на Република България и 
правителството на Република Турция (ДВ, бр. 33 от 1999 г.). 

Мотиви:
При определяне предмета на контрола КС акцентира върху нераздел-

ността на ратификационния закон и акта, предмет на ратификация, които като 
цяло, във всичките му части, следва да може да бъде предмет на оспорване.

223 Обн., ДВ, бр. 57 от 25 юни 1999 г.
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Според КС, както е формулирано искането – ако бъде буквално тълкува-
но, – би следвало да се приеме, че се иска установяване на противоконсти-
туционност само на акта на Народното събрание, т.е. на ратификационния 
закон (обн., ДВ, бр. 33 от 1998 г.), не и на ратифицираните с него между-
народни договори (спогодбата и протокола за сътрудничество в областта на 
енергетиката и инфраструктурата между България и Турция). Съдът посочва 
обаче, че от съобразителната част на искането се вижда, че се атакуват и са-
мите договори, като се поддържа, че са сключени в нарушение на чл. 3, чл. 
4, ал. 1 и чл. 19, ал. 2 от Конституцията, че не са в интерес на българската 
държава и пр. А от това според вносителите на искането следвало, че и рати-
фикационният акт е противоконституционен. На това основание КС приема, 
че искането обхваща не само ратификационния акт, но и международните 
договори, предмет на този акт, и че следва да се произнесе и по оплаквания-
та, отнасящи се до тези договори. Този извод според Конституционния съд се 
налага и от разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията.

Като се позовава на този текст, КС прави извода, че те (процесните до-
говори) могат да имат положението и силата на закон. И както всички зако-
ни в страната, така и ратифицираните международни договори би следвало 
според Конституционния съд да подлежат на контрол за конституционност 
съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. Обстоятелството, че в т. 4 на съ-
щия текст е предвидена възможността Съдът да се произнася за съответстви-
ето на сключените международни договори с Конституцията преди ратифи-
кацията им, не изключва правото на Съда да се произнася по тяхната консти-
туционност и след ратификацията им. Точка 4 не ограничава правомощията 
на Съда по т. 2 на чл. 149, ал. 1 от Конституцията, а ги допълва. Няма пречка 
въпросът за конституционността на международния договор да бъде пов-
дигнат чрез атакуване на акта за ратифицирането му на основание чл. 149, 
ал. 1, т. 2 от Конституцията. Основание за това според Конституционния 
съд е и обстоятелството, че ратификационният (утвърждаващият) закон ин-
корпорира утвърдения международен договор и би трябвало двата да бъдат 
разглеждани като един цялостен акт, който може да бъде оспорван като про-
тивоконституционен във всичките му части. В това отношение основателно 
се поддържа, че евентуалната противоконституционност на международния 
договор прави противоконституционен и акта за ратификацията му. 

В заключение след направения анализ Конституционният съд изрично 
подчертава промяната в своята практика. В изложения смисъл Конституци-
онният съд отстъпва от досегашното си разбиране, изразено в Определение 
№ 2 от 27 юли 1995 г. по к.д. № 16/1995 г., според което след ратификацията 
на международен договор подлежи на контрол за конституционност само 
ратификационният акт, не и международният договор. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии. 
Вж. коментар на същото решение и в раздели ІІІ и І.
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VIII.2.2.2. На контрол за съответствие с Конституцията 
подлежат само международните договори  
на публичното право

Чл. 5. (4) Международните договори, ратифицирани по конституци-
онен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от 
вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на 
вътрешното законодателство, които им противоречат. 

Чл. 149. (1) Конституционният съд: 
4. произнася се за съответствието на сключените от Република Бъл-

гария международни договори с Конституцията преди ратификацията 
им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на 
международното право и с международните договори, по които България 
е страна. 

ОПРЕдЕЛЕНИЕ № 4 от 16 април 2002 г. по к.д. № 6/2002 г.224

делото е образувано по искане на: 48 народни представители. 
Иска се: установяване, че е противоконституционен Законът за рати-

фициране на Договора за пласиране между Република България и Джей Пи 
Морган Секюритис Инк, Джей Пи Морган Юръп Лимитид и Саломон Бра-
дърс Интернешънъл Лимитид, на Договора за фискално агентство между 
Република България и Джей Пи Морган Чейс Банк и други и на Договора 
за дилър мениджъри между Република България и Джей Пи Морган Секю-
ритис Инк, Джей Пи Морган Юръп Лимитид и Саломон Брадърс Интерне-
шънъл Лимитид (обн., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г.). Трите договора са 
обнародвани в ДВ, бр. 37 от 2002 г. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и т. 4 от Конституцията.

Конституционният съд определи:
Отклонява искането на 48 народни представители от ХХХІХ Народно 

събрание за установяване на противоконституционност на Закона за рати-
фициране на Договора за пласиране между Република България и Джей Пи 
Морган Секюритис Инк, Джей Пи Морган Юръп Лимитид и Саломон Бра-
дърс Интернешънъл Лимитид, на Договора за фискално агентство между 
Република България и Джей Пи Морган Чейс Банк и други и на Договора за 
дилър мениджъри между Република България и Джей Пи Морган Секюри-
тис Инк, Джей Пи Морган Юръп Лимитид и Саломон Брадърс Интернешъ-
нъл Лимитид (обн., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г.). Прекратява производство-
то по к.д. № 6/2002 г. 

224 Обн., ДВ, бр. 40 от 19 април 2002 г.
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Мотиви: 
Конституционният съд приема, че макар и привидно да се оспорва зако-

нът за ратификация, по същество се спори върху ратифицираните договори 
с цивилистични аргументи. 

Ето защо КС счита, че за да допусне искането до разглеждане по съще-
ство, на първо място трябва да установи дали е компетентен да се произнесе 
по процесните договори, дали и доколко тези договори влизат в кръга на 
контролираните от него актове.

Съдът приема, че практически пред него са поставени два въпроса, а 
именно: компетентен ли е Конституционният съд да тълкува процесните до-
говори и кое е правото, приложимо към тълкуване на договорите. 

За да отговори на тези въпроси, които счита за предварителни, КС об-
съжда природата на договорите, както и обхвата на конституционния кон-
трол.

В раздела, озаглавен „За гражданскоправната природа на договорите“, 
Съдът въз основа на фактите по делото приема, че договорите, които са пред-
мет на закона за ратификация, са сключени между чуждестранни частно-
правни субекти, от една страна, и Република България, от друга страна – 
частноправният характер на Джей Пи Морган Секюритис Инк, Джей Пи 
Морган Юръп Лимитид, Саломон Брадърс Интернешънъл Лимитид и Джей 
Пи Морган Чейс Банк е очевиден и по това не се спори. Според Конститу-
ционния съд това личи както от самото наименование на субектите, които са 
добре известни, така и от техния предмет на дейност. 

Освен това КС приема, че Република България от своя страна участва в 
трите договора като гражданскоправен субект. В това свое качество Бълга-
рия е равнопоставена страна с насрещните страни по договори, придобива 
права и поема задължения, включително и частноправни по своя характер. 

Според КС волеизявлението на Република България, изразено в зако-
на за ратификация на трите договора, няма властнически характер. То не е 
извършено от страната в качеството  ѝ   на субект на власт (jure imperii), а в 
качеството  ѝ   на гражданскоправен субект (jure gestionis), за което се съдър-
жа изрична декларация в този смисъл в чл. 5.13 от Договора за пласиране.
Сключването на този договор, счита Съдът, представлява гражданскоправно 
действие, а не акт на упражняване на държавна власт. 

Съдът посочва, че според установената практика и теорията, с оглед 
на субектите и съдържанието им, въпросните договори се определят еди-
нодушно като сделки (контракти) на частното право (Contrats d‘Etat, State 
contracts). Те, се подчертава в мотивите, се различават съществено от меж-
дународните договори (traites internationales, international treaties), които 
се сключват между субекти на международното публично право (държави 
и/или междуправителствени организации и институции, както и групи и 
организации с учредена международна правосубектност) и по своето съдър-
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жание по правило са източници на международното право. ... В българското 
право, обръща внимание КС, двете категории договори се смесват поради 
липсата на отделни думи за тях, но това не означава, че правоприлагащите 
органи не отчитат различната им правна природа, както впрочем качество-
то на сделка (облигационен заем) на Договора за пласиране се поддържа в 
самото искане. 

По-нататък в изложението на мотивите Съдът посочва, че трите дого-
вора, сключени между България, действаща в нейната гражданска правосу-
бектност, от една страна, и чуждестранни частноправни (физически и/или 
юридически) лица, от друга страна, са подчинени на правилата на между-
народното частно право. Според Съда те (трите договора) са изключени от 
приложното поле на международното право – правото на международните 
договори (Виенската конвенция за правото на договорите, ДВ, бр. 87 от 
1987 г.) и по изричната воля на страните по тях са подчинени на едно чуждо 
за България национално право – правото на щата Ню Йорк. Избраното чуж-
до право изрично се прилага и за тълкуване на договорите. Следователно 
по него ще се преценява както гражданскоправната квалификация, така и 
предметът. 

В мотивите се прави извод, че доколкото КС поначало проверява само 
конституционността на контролираните от него актове, то очевидно прила-
гането на чуждо гражданско (търговско) право е извън неговата компетент-
ност. 

Що се отнася до международната подсъдност, Съдът приема, че в три-
те договора Република България се е отказала от юрисдикцията си върху до-
говорите и българските съдилища не са компетентни да разглеждат правни 
спорове по договорите.

В раздела относно обхвата на конституционния контрол КС преди всич-
ко отбелязва, че в своята практика е имал възможност да се произнесе по 
въпроса, дали проверката на закона за ратификация обхваща и международ-
ните договори, предмет на този акт. Следва да се има предвид, отбелязва 
Съдът, че практиката на Съда до този момент се отнася само до междудър-
жавни договори, предмет на международното публично право. В този кон-
текст е изводът, който Съдът прави в Решение № 9 от 16 юни 1999 г. по к.д. 
№ 8/1999 г. (ДВ, бр. 57 от 1999 г.). Съдът изрично цитира виждането си в по-
соченото решение: „Ето защо КС приема, че искането обхваща не само рати-
фикационния акт, но и международните договори, предмет на този акт, и че 
следва да се произнесе и по оплакванията, отнасящи се до тези договори.“ 
Този извод обаче, допълва Съдът, има чисто декларативно значение и би бил 
лишен от смисъл извън контекста на обстоятелствата, при които е направен, 
и на аргументите, които го обосновават. В следващите три изречения се съ-
държат носещите, основните мотиви, основният принцип (ratio decidendi) 
на цитираното решение, без които то не може да бъде разбрано. Те гласят: 
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„Този извод се налага и от разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията, 
съгласно която международните договори, надлежно ратифицирани, обна-
родвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното пра-
во на страната. Следователно, прави извод Конституционният съд, те могат 
да имат положението и силата на закон. И както всички закони в страната, 
така и ратифицираните международни договори би следвало да подлежат на 
контрол за конституционност съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията.“ 

Съдът застава на позицията, че не могат да бъдат търпени в българското 
право въведени с международния договор противоконституционни норми. 
Преценката на такива норми и установяването на евентуалната им противо-
конституционност е от компетентността на Конституционния съд. 

Тази позиция на Съда в цитираното решение и изричното позоваване на 
чл. 5, ал. 4 от Конституцията са в пряка връзка с определението на поняти-
ето „международни договори“, което Съдът възприема в тълкувателно Ре-
шение № 7 от 2 юли 1992 г. по к.д. № 6/1992 г. (ДВ, бр. 56 от 1992 г.). Според 
това решение „Международните договори по своя характер представляват 
двустранни и многостранни международни споразумения, сключени меж-
ду държави с участие на Република България и регулирани от международ-
ното право“. 

Конституционният съд изрично отбелязва, че процесните договори не 
се обхващат от определението. Това е така, защото, те не са „сключени меж-
ду държави“ и не са „регулирани от международното право“. Трите догово-
ра (контракта) са извън приложното поле на чл. 5, ал. 4 от Конституцията. 

В този смисъл, подчертава КС, те са извън кръга и на контролираните 
от КС договори по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията. Те не са и не мо-
гат да бъдат инкорпорирани във вътрешното право на Република България, 
дори да бъдат обнародвани след ратификацията им. Вътрешното право, се 
отбелязва в мотивите, е система от правни норми, а процесните договори са 
само сделки. Техните клаузи не са правни норми и не могат да бъдат част от 
вътрешното право. 

На това основание КС приема, че законът за ратификация на процесните 
договори не инкорпорира правни норми, а е само квалифицирана, консти-
туционно установена форма на съгласие за придобиване на права и поемане 
на задължения с частноправен характер. Поради това, че често изискването 
за ратификация се поставя от чуждестранните правни субекти, които смя-
тат, че по този начин стабилизират договора срещу последващи изменения в 
законодателството на държавата съдоговорител (ратификацията играе ролята 
на стабилизираща клауза, доколкото формално това съгласие се изразява със 
закон), този закон по силата на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията подлежи 
на проверка от КС за спазване на конституционните процедури, счита Съдът. 

Проверката в този случай обаче, приема Съдът, се прави само за собст-
вени на закона пороци и не обхваща процесните договори и всички спорове 
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във връзка с тези договори са подсъдни на компетентните граждански съди-
лища в съответствие с приложимото право; те не са предмет на конституци-
онното правосъдие. 

Определението е подписано от 10 конституционни съдии, от които 3 
с особено мнение.

Особено мнение на съдията Маргарита Златарева 
Авторът на настоящото особено мнение отбелязва, че в мотивите на 

определението по допустимост на искането Съдът изцяло се произнася по 
неоснователността на искането в предварителната фаза на конституцион-
ния процес. Становището, което застъпва съдия М. Златарева, е, че така, 
както е оформено, искането отговаря на условия за допустимост и следва да 
се допусне за разглеждане, а едва във втората фаза на процеса Съдът следва 
и може да се произнесе по съществото на изложените в него оплаквания – 
чл. 19, ал. 1 ЗКС. 

Като се позовава на приетото от Съда Решение № 9 от 1999 г., че ратифи-
кационният закон инкорпорира утвърдения международен договор и следва 
да се разглежда като цялостен акт, който може да се оспорва във всичките 
му части, съдия Златарева счита, че макар и отнасящо се за закон за ратифи-
кация на международен договор на публичното право, цитираното решение 
в пълна сила е относимо и за конкретния случай. Не може да се приеме, 
отбелязва авторът на особеното мнение, че законът за ратифициране, об-
нодван в ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., чиято противоконституционност се 
поддържа, не следва да се проверява за противоконституционност, защо-
то с него са ратифицирани договори, принадлежащи към международното 
частно право, които не представляват актове на упражняване на държавна 
власт. 

Според съдия М. Златарева приетото определение на Конституционния 
съд налага положителен отговор на въпроса: всички ли международни до-
говори на частното право, които по една или друга причина са ратифицира-
ни от Народното събрание (за целесъобразността от което потвърждаване 
Съ дът няма право да се произнася), не могат да бъдат предмет на разглеж-
дане пред Конституционния съд по повод конституционосъобразността на 
закона за ратифицирането им. От това обаче следва, подчертава авторът на 
особеното мнение, че определението дели законите за ратификация на две 
групи – на закони за ратифициране на международни договори на публич-
ното право и на закони за ратифициране на частноправни договори с меж-
дународен елемент, като по такъв начин дерогира правомощието на Кон-
ституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията относно втората 
група ратификационни закони. 

Авторът на особеното мнение счита, че Конституционният съд е длъжен 
да допусне за разглеждане всяко искане за установяване противоконститу-
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ционност на закон, защото това е правомощието му по чл. 149, ал. 1, т. 2 от 
Конституцията и произтичащото от него конституционно задължение. 

В допълнение съдия М. Златарева посочва, че отделно в определението 
се развиват съображения по съществото на направените оплаквания, които 
вече засягат не допустимостта на искането, а обсъждането на конституцио-
носъобразността на атакувания закон. 

Особено мнение на съдията Васил гоцев 
Авторът на особеното мнение изразява виждането, че искането следва 

да се допусне за разглеждане по следните съображения. 
Съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд се 

произнася по искане за установяване на противоконституционност на зако-
ните, което правомощие, се подчертава в особеното мнение, е различно от 
предвиденото в чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията – да се произнася за съ-
ответствието на сключените от Република България международни договори 
с Конституцията преди ратификацията им. След ратификацията на един меж-
дународен договор съгласно чл. 5, ал. 4 той става част от вътрешното право на 
страната, а самият ратификационен акт е закон. Като се позовава на Решение 
№ 9 от 1999 г. на КС (ДВ, бр. 57 от 25 юни 1999 г.), според което, когато се ата-
кува пред КС един закон за ратификация на договор и в съобразителната част 
на искането се вижда, че се атакуват и самите договори, „искането обхваща не 
само ратификационния акт, но и международните договори, предмет на този 
акт“, поради което КС „следва да се произнесе и по оплакванията, отнасящи 
се до договора“, съдия В. Гоцев обръща внимание на изложението на иска-
телите, в което те твърдят, че са ратифицирани договори, с които се емитира 
нов държавен заем, за което трябва според чл. 84, т. 9 и чл. 85, ал. 1, т. 4 от 
Конституцията да се иска предварително съгласие на Народното събрание, 
както и че договорите нямат определен предмет. Дали това е така, или не, е 
въпрос, който следва да се реши, когато се разглежда искането по същество, 
счита авторът на особеното мнение. В заключение съдия В. Гоцев посочва, 
че в определението КС всъщност разглежда тези въпроси и взема отношение 
по тях във фазата по допустимостта, без да става ясно защо този въпрос – 
за характера на договорите – трябва да се реши, преди да се допусне иска-
нето за разглеждане, а също така липсват и съображения за недопустимост 
да се изследва дали конкретно атакуваният закон е противоконституционен. 
Независимо от това, дали оплакванията са основателни, или неоснователни, 
поддържа съдия В. Гоцев, те следва да бъдат предмет на разглеждане в произ-
водството по съществото на спора. Според автора на особеното мнение изло-
жените теоретични разсъждения от Съда, и то по отношение на договорите, 
ратифицирани със закон, не обосновават становището в определението, че ис-
кането е недопустимо, а освен това КС неоснователно отстъпва от практиката, 
възприета с Определение № 2 от 27 юли 1995 г. по к.д. № 16/1995 г. 
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ОПРЕдЕЛЕНИЕ № 6 от 28 май 2002 г. по к.д. № 8/2002 г.225

делото е образувано по искане на: 50 народни представители. 
Иска се: в искането се поддържа, че „редица клаузи“ на договора 

„Мерки в помощ на реформата в българската митническа администрация“ 
с дата 29 ноември 2001 г., сключен между Министерството на финанси-
те на Република България и The Crown Agents for Oversea Governments & 
Administrations Limited, Великобритания, не съответстват на Конституция-
та. Подателите на искането не оспорват конституционността на договора в 
неговата цялост, а само отделни негови разпоредби. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 4 
от Конституцията. 

Конституционният съд определи:
Отклонява искането на 50 народни представители от ХХХІХ Народно 

събрание за установяване на противоконституционност на следните раз-
поредби от договора „Мерки в помощ на реформата в българската мит-
ническа администрация“ с дата 29 ноември 2001 г., сключен между Ми-
нистерство на финансите на Република България и The Crown Agents for 
Oversea Governments & Administrations Limited, Великобритания: т. 1.3; 
2.1; 2.6.5; 2.7.5; 3.1.2; 3.3в; 5.1.1с; 5.1.2с; 5.1.2е; 6; 8.2.1; Приложение В 
към договора. 

Прекратява производството по к.д. № 8/2002 г. 
Мотиви:
Конституционният съд (КС), за да установи своята материална компе-

тентност, винаги проверява дали оспореният акт е от кръга на контролира-
ните от него актове. В мотивите Съдът посочва, че тази необходима провер-
ка задължително обхваща една prima facie материалноправна квалификация 
на оспорения акт – при проверката на искането по чл. 149, ал. 1, т. 4 от 
Конституцията Съдът трябва да се увери, че оспореният акт е международен 
договор или закон. 

По конкретното дело Съдът установява, че представеният пред него до-
говор, предмет на делото, е сключен между Министерството на финанси-
те на Република България, от една страна, и The Crown Agents for Oversea 
Governments & Administrations Limited, Великобритания, от друга страна, и 
в случая двете страни сключват договора като равнопоставени субекти. ... В 
двустранното договорно отношение българската страна не се конституира 
като субект на власт (публичноправен субект), а като равнопоставена на на-
срещния частноправен субект страна. 

Съдът обръща внимание на факта, че чуждестранното лице – страна по 
договора, очевидно не е субект на международното право. Това обстоятел-

225 Обн., ДВ, бр. 55 от 4 юни 2002 г.
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ство според КС автоматично изключва този договор от кръга на междуна-
родните договори по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията. 

С оглед на правната квалификация на договора Съдът приема, че този 
договор е гражданскоправна сделка с международен елемент, че той не е 
подчинен на правилата на международното право и че за него е очевидна 
приложимостта на международното частно право.

КС се позовава на своята практика в тази материя, а именно произ-
насянето му по сходен случай с Определение № 4 от 16 април 2002 г. по 
к.д. № 6/2002 г. (ДВ., бр. 40 от 2002 г.). Съдът посочва, че както в цитира-
ното определение, така и сега посочените характеристики на договора са 
достатъчни, за да се приеме, че той е от категорията на договорите, които 
не са „сключени между държави“ и не са „регулирани от международното 
право“. Такъв тип договори според Съда са частноправни сделки по своя 
характер и „са извън приложното поле на чл. 5, ал. 4 от Конституцията. В 
този смисъл, заключава съдът, те са извън кръга и на контролираните от 
Конституционния съд договори по чл. 149, ал. 1 т. 4 от Конституцията. КС 
потвърждава своята практика и посочва, че дори да се допусне, че този 
договор подлежи на ратификация и бъде ратифициран, това не променя ка-
чеството му на частноправна сделка – неговите клаузи не стават част от 
„вътрешното право на страната“ по смисъла на чл. 5, ал. 4 от Конституция-
та, казаното в Определение № 4 от 2002 г. се отнася напълно и за договора, 
предмет на това дело. 

Съдът отново подчертава основното, съществено различие между меж-
дународните договори, сключени от Република България с други субекти на 
международното право и регулирани от международното публично право, 
и международните сделки с гражданскоправен, частен характер, сключени 
от Република България с чуждестранни физически и/или юридически лица 
и регулирани от международното частно право. По своето съдържание по-
следните са гражданскоправни сделки с международен елемент. ... Дейст-
вителността на тези договори, както и на отделните договорни клаузи се 
преценява от компетентните граждански съдилища или арбитраж с оглед на 
тези норми. 

КС обръща внимание върху обстоятелството, че в своята практика от 
създаването си досега никога не е приемал за разглеждане по същество по 
чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията гражданскоправна сделка с междунаро-
ден елемент, страна по която е Република България. Като такава сделка с ог-
лед на компетентността си ratione materiae Съдът квалифицира и договора с 
The Crown Agents for Oversea Governments & Administrations Limited. 

КС изрично посочва, че за конституционното правосъдие е важно не как 
се нарича сделката (международен договор, международен контракт или с 
друго наименование), а нейната правна природа, характерът на отношения-
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та, които тя урежда, и че именно от съдържателна точка за Съда няма съм-
нение относно процесния договор – той не е междудържавен договор и не се 
регулира от международното право. 

Всички дела на Съда по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията за съот-
ветствие на международен договор с Конституцията, по които искането е 
допуснато за разглеждане, по същество се отнасят до междудържавни дого-
вори, които са предмет на регулиране от международното публично право. 
КС се позовава на своята практика в материята – Решение № 2 от 18 февру-
ари 1997 г. по к.д. № 15/1997 г. (ДВ, бр. 22 от 1998 г.),  Решение № 9 от 16 
юни 1999 г. по к.д. № 8/1999 (ДВ, бр. 57 от 1999 г.), и др. Съдът посочва, че 
досега е сезиран само веднъж с искане за установяване на несъответствие с 
Конституцията на закон за ратификация на гражданскоправна сделка с меж-
дународен елемент, страна по която е Република България (к.д. № 6/2002 г., 
ДВ, бр. 40 от 2002 г.), и е отхвърлил искането по съображения, изложени в 
цитираното по-горе определение, както и че не намира причини да променя 
практиката си по тук разглежданото искане.

КС напомня, че контролът върху спазването и правилното прилагане 
на законите е конституционно установена компетентност на други органи 
(прокуратура и съд). КС намира за необходимо да напомни, че съществу-
ват конституционни механизми за контрол върху действията и актовете на 
изпълнителната власт, включително върху сключените от нея гражданско-
правни сделки. Този контрол се осъществява, на първо място, от законода-
телната власт чрез приемането (изменянето) на законите, приложими към 
тези сделки. Парламентът определя „правилата на играта“. На второ място, 
ефективен контрол върху актовете на изпълнителната власт следва да осъ-
ществяват органите на съдебната власт, защото това е контрол за спазването 
и прилагането на действащите закони. В рамките на този контрол се реали-
зира правната отговорност на органите на изпълнителната власт. На трето 
място, остават открити възможностите за парламентарен контрол и инвоки-
ране на политическа отговорност. 

Конституцията на Република България не предоставя на КС правото да 
контролира актове на изпълнителната власт и по-специално – сключвани от 
нея гражданскоправни сделки. 

Определението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 2 
с особено мнение.

Представено е и едно становище от съдия М. Златарева.

Особено мнение на съдията Неделчо беронов 
Според автора на особеното мнение обсъждането на правната квали-

фикация на договора, сключен на 29 ноември 2001 г. между Министер-
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ството на финансите на Република България и Краун Ейджънтс, Велико-
британия, с оглед материалната компетентност на Конституционния съд, 
не е съобразено с чл. 2, ал. 2 от Закона за международните договори на 
Република България (ЗМДРБ) (ДВ, бр. 97 от 13 ноември 2001 г.). Според 
този текст разпоредбите на посочения закон се прилагат и към договорите 
на Република България с чуждестранни лица, в които тя участва като пуб-
личноправен субект, когато тези договори подлежат на ратифициране от 
Народното събрание съгласно чл. 85, ал. 1 от Конституцията на Републи-
ка България. Съдия Н. Беронов подчертава, че цитираният закон допуска 
единият от субектите да не е държава или международна организация, но 
изис ква нашата държава да участва като публичноправен субект и догово-
рът да подлежи на ратификация. Следователно законът има предвид по-
сочени в Конституцията хипотези, като например сключване на външен 
държавен заем с кредитори чуждестранни частни банки – чл. 85, ал. 1, т. 4 
от Конституцията. 

Оспореният договор, счита съдия Н. Беронов, на първо место, отговаря 
на условията по чл. 2, ал. 2 ЗМДРБ, тъй като по предмет договорът е свър-
зан с митниците на държавата ни. Дейността на митниците по характер е 
публичноправна, реализира се от държавата чрез нейните органи и в из-
пълнение на тази дейност държавата участва като публичноправен субект, 
и следователно той е именно за публичноправния аспект от дейността на 
митническата администрация, а не за частноправните отношения, в които 
тя участва. Очевидно с договора Министерството на финансите предоставя 
властнически публичноправни правомощия, което може да стане само кога-
то действа именно като притежател на такива правомощия, възложени му от 
вътрешното ни право. 

Според съдия Н. Беронов налице е и изискването договорът да подлежи 
на ратификация съгласно чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията – Народното 
събрание ратифицира международни договори, които се отнасят до дейст-
вието на закона или изискват мерки от законодателен характер за тяхното 
изпълнение. Съдия Беронов посочва, че процесният договор се отнася до 
действието на Закона за митниците (ЗМ), като урежда преотстъпване на 
чуждестранно дружество извършване на дейности, които вътрешното ни 
право отрежда само за български държавни органи, в които работят българ-
ски граждани (чл. 7, чл. 8 и чл. 10 ЗМ).

За да може да се изпълни, договорът изисква синхронизиране със ЗМ, 
т.е. мерки от законодателен характер. 

Правният характер на оспорения договор, заключава авторът на особе-
ното мнение, следва да се определи съобразно неговото обективно съдържа-
ние, а не с оглед субективната оценка на договарящите страни. 
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Особено мнение на съдията Васил гоцев
Авторът на особеното мнение не споделя поддържаното от Съда, че 

сключеният договор не подлежи на ратификация, защото е само една частно-
правна сделка. Според него Законът за международните договори на Репу-
блика България (ДВ, бр. 97 от 2001 г.) в чл. 2, ал. 1 сочи по същество и кои 
договори са международни и съгласно с ал. 2 от същия член разпоредбите 
на закона се прилагат съответно и към договорите на Република България с 
чуждестранни лица, в които тя участва като публичноправен субект, когато 
тези договори подлежат на ратифициране от Народното събрание, съгласно 
чл. 85, ал. 1 от Конституцията. 

За да се приеме, че договорът, предмет на разглеждане, се обхваща от 
чл. 2, ал. 2 от цитирания закон, счита съдия В. Гоцев, следва да се прецени 
дали министърът на финансите е участвал като публичноправен субект или 
като страна в едно частно правно правоотношение, както се поддържа в оп-
ределението на КС.

В особеното мнение се изразява виждането, че като предоставя по дого-
вора държавновластнически права на фирмата, които по Конституция при-
надлежат на министъра на финансите, той действа в упражнение на публич-
ната си власт. Оттук се прави изводът, че участието на министъра на финан-
сите при сключване на този договор не е изявление на гражданско  правен 
субект, а има властнически характер – изявление, направено от субект на 
публичната власт.

За да отговаря на изискванията на чл. 2, ал. 2 от Закона за междуна-
родните договори, сключените от Република България договори не с друга 
държава или международна организация, а с чуждестранни лица, когато тя е 
участвала като публичноправен субект, трябва да подлежат на ратификация. 
Съдия В. Гоцев допълва, че изискването договорът да подлежи на ратифика-
ция се предвижда като условие и в чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията, за да 
подлежи договорът на контрол от КС.

В заключителната част на особеното мнение съдия В. Гоцев обобща-
ва, че именно защото договорът се сключва от министъра на финансите 
като публичноправен субект, упълномощен за това от Министерския съвет, 
което ангажира българската държава, че се поемат финансови задължения 
от нея, че се уговаря международен арбитраж и се налагат мерки от зако-
нодателен характер (чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията), се изисква 
ратифицирането на договора, което от своя страна дава основание с оглед 
на чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията КС да се произнесе относно неговото 
съответствие с нея. 
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VІІІ.3. Субекти на правото да сезират КС
VIII.3.1. Политическите партии нямат инициатива 
да задействат производство пред КС  
по чл. 150 от Конституцията

Чл. 150. (1) Конституционният съд действа по инициатива най-малко 
на една пета от народните представители, президента, Министерския съ-
вет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния 
прокурор. Спорове за компетентност по т. 3 на ал. 1 от предходния член 
могат да се повдигат и от общинските съвети. 

(2) Когато установят несъответствие между закона и Конституция-
та, Върховният касационен съд или Върховният административен съд спи-
рат производството по делото и внасят въпроса в Конституционния съд. 

(3) (Нова, ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Омбудсманът може да сезира Консти-
туционния съд с искане за установяване на противоконституционност на 
закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите.

 
ОПРЕдЕЛЕНИЕ № 3 от 13 септември 2001 г. по к.д. № 16/2001 г.226 

делото е образувано по искане на: Централния комитет на Българска-
та комунистическа партия. Искането е наречено от искателя „меморандум“, 
то не е подписано и носи печат на партията.

Иска се: отмяна на регистрацията на Централната избирателна комисия 
за участие в изборите за народни представители на 7 юни 2001 г., на Съюза 
за социална защита и международно сътрудничество и на Национално дви-
жение „Симеон Втори“, както и за касиране на „резултатите от тези избори 
на това движение“.

Конституционният съд определи:
Отклонява исканията на Централния комитет на Българската комунис-

тическа партия за отмяна на регистрацията на Централната избирателна 
комисия за участие в изборите за народни представители, проведени на 
07.06.2001 г., на Съюза за социална защита и международно сътрудничество 
и на Национално движение „Симеон Втори“, както и за касиране на резулта-
тите от тези избори на това движение като недопустими.

Прекратява производството по к.д. № 16/2001 г.
Мотиви:
Конституционният съд още в началото на мотивите ясно изразява сво-

ята позиция, че исканията не следва да се допуснат за разглеждане по съ-
щество. 

226 Необнародвано; РОКС 2001, с. 190–191.
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Дори да е подписан т.нар. Меморандум, посочва КС, искането е напра-
вено от субект, който няма право да сезира Конституционния съд. Това е 
така, защото съгласно с чл. 150, ал. 1 от Конституцията легитимирани да се 
отнесат до Съда са най-малко една пета от народните представители, пре-
зидентът, Министерският съвет, Върховният касационен съд, Върховният 
административен съд и главният прокурор.

КС допълва своята аргументация и като се позовава на чл. 112 от Зако-
на за избиране на народни представители (ДВ, бр. 37 от 13 април 2001 г.). 
Съгласно цитирания текст законността на избора на народни представители 
може да се оспорва от кандидатите за народни представители и централните 
ръководства на партиите и коалициите, които са участвали в изборите, чрез 
посочените в чл. 150, ал. 1 от Конституцията органи пред Конституционния 
съд в срок не по-късно от 14 дни от обявяване на резултатите от Централната 
избирателна комисия.

КС констатира, че направените искания не отговарят на нито едно от 
посочените условия:

– те са направени от политическа партия, а не от някой от изброените в 
чл. 150, ал. 1 лица и институции;

– не са налице и изискванията на чл. 112 от Закона за избиране на народ-
ни представители, защото, както се вижда от самото изложение, изпратено 
до Конституционния съд, Българската комунистическа партия не е била до-
пусната до Централната избирателна комисия за участие в изборите и само 
в този случай нейното централно ръководство би могло да атакува избора; 
при това не пряко, пред КС, а чрез някой от органите по чл. 150, ал. 1 от 
Конституцията; наред с всичко това отдавна са изминали и предвидените в 
чл. 112 от Закона за избиране на народни представители 14 дни.

Определението е подписано от 11 конституционни съдии. 

VIII.3.2. КС е валидно сезиран от ВКС/ВАС по чл. 150, 
ал. 1, ако искането е направено от ОС или Пленума, 
а по чл. 150, ал. 2 – от съответния съдебен състав, 
прилагащ оспорения закон по конкретно дело

Чл. 150. (1) Конституционният съд действа по инициатива най-малко 
на една пета от народните представители, президента, Министерския съ-
вет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния 
прокурор. Спорове за компетентност по т. 3 на ал. 1 от предходния член 
могат да се повдигат и от общинските съвети. 

(2) Когато установят несъответствие между закона и Конституция-
та, Върховният касационен съд или Върховният административен съд спи-
рат производството по делото и внасят въпроса в Конституционния съд. 
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ОПРЕдЕЛЕНИЕ № 1 от 1 юли 1997 г. по к.д. № 5/1997 г.227

делото е образувано по искане на: Общото събрание на наказателните 
колегии на Върховния касационен съд на Република България на основание 
чл. 150, ал. 2 от Конституцията във връзка с чл. 84, т. 2, предл. 2 от Закона 
за съдебната власт.

Иска се: Конституционният съд да се произнесе по въпроса, разпоред-
бите на чл. 152 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) съответстват ли 
на международните договори, по които България е страна – Международния 
пакт за гражданските и политическите права, Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи, както и на Конституцията 
на Република България. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и т. 4 от Конституцията.

Конституционният съд определи:
Допуска за разглеждане по същество искането на Общото събрание на на-

казателните колегии на Върховния касационен съд на Република България за: 
а) установяване на противоконституционност на чл. 152, ал. 3 НПК, и 
б) установяване на несъответствие на чл. 152, ал. 3 НПК с международ-

ни договори, по които България е страна – Международния пакт за граж-
данските и политическите права и Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи. 

Мотиви:
При решаване на въпроса за допустимостта на искането Конституцион-

ният съд (КС) разглежда няколко важни проблема, изясняването на които е 
от съществено значение за допустимостта в конкретния случай. 

Първият проблем е относно възможността Върховният касационен съд 
(ВКС) да сезира КС по чл. 149, ал. 1 от Конституцията За да се реши този 
проблем, КС подлага на тълкуване разпоредбите на чл. 150, ал. 1 и 2 от Кон-
ституцията. 

КС посочва, че хипотезата в чл. 150, ал. 2 от основния закон има предвид 
сезиране на Съда да упражни контрол по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституция-
та, от ВКС или Върховния административен съд (ВАС) по повод на конкре-
тен спор, когато се установи несъответствие между закон и Конституцията. 
Същевременно в ал. 1 на чл. 150 от Конституцията ВКС и ВАС фигурират 
в общата разпоредба, определяща органите, по чиято инициатива може да 
бъде сезиран КС. Съдът счита, че общото правило се съдържа точно в тази 
алинея, от което следва, че ВКС и ВАС могат да сезират Конституционния 
съд и на други основания, извън предвидената хипотеза в ал. 2 на чл. 150. 
Това правомощие на ВКС и ВАС, приема КС, е изрично предвидено и липс-
ва каквото и да било нормативно основание да бъде ограничавано. 

227 Обн., ДВ, бр. 54 от 8 юли 1997 г.
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Съдът счита, че в полза на такова тълкуване е и обстоятелството, че от 
гледна точка на структурирането на съдебната власт не е логично и оправда-
но главният прокурор да има по-големи възможности за сезиране на Консти-
туционния съд от типичните представители на съдебната власт, каквито са 
ВКС и ВАС. Конституционният текст на чл. 150, ал. 2 визира частен случай, 
който поради своята особеност е изведен отделно. 

Вторият въпрос, който Конституционният съд решава в това конкретно 
производство, е свързан с начина, по който ВКС и ВАС упражняват ком-
петенциите си като сезиращи субекти по смисъла на чл. 150, ал. 1 и 2 от 
Конституцията. 

Съдът намира, че настоящото дело е подходящ повод да прецизира 
практиката си по този въпрос (вж. Определение № 6 от 30 юни 1992 г. по 
к.д. № 12/1992 г.). 

В мотивите се приема, че правомощието да се сезира Конституционният 
съд по реда на чл. 150, ал. 2 принадлежи на отделните състави на ВКС или 
ВАС, разглеждащи конкретния съдебен спор. Да се ограничи възможност-
та за сезиране на КС само от Общото събрание на дадена колегия или от 
Пленума на съответния Върховен съд, подчертава КС, означава да се лиши 
от конкретно съдържание разпоредбата на чл. 150, ал. 2 от Конституцията. 
Когато говори за Върховен съд в хипотезата на чл. 150, ал. 2, очевидно кон-
ституционният законодател има предвид не висшите представителни органи 
на ВКС и ВАС, а съответния Върховен съд като правораздаващ орган по 
конкретен съдебен спор, т.е. при реализиране на неговата правораздавателна 
компетентност, която се осъществява от неговите състави. 

Що се отнася до общото правомощие на Върховните съдилища по чл. 150, 
ал. 1 от основния закон, КС счита, че то може да бъде осъществено от Общото 
събрание на съответната колегия на ВКС и от Общото събрание на ВАС. Това 
правомощие, подчертава КС, не може да се осъществи от състави на ВКС 
или на ВАС, които решават конкретен съдебен спор. 

По тези съображения Конституционният съд намира, че искането е до-
пустимо по смисъла на чл. 13 от Закона за Конституционния съд. То е напра-
вено от оправомощен съгласно чл. 150, ал. 1 от Конституцията субект и има 
за предмет упражняване от Конституционния съд на правомощие по чл. 149, 
ал. 1, т. 2 и 4, предл. 2 от Конституцията. 

Определението е подписано от 10 конституционни съдии. 

РЕШЕНИЕ № 4 от 15 април 2003 г. по к.д. № 2/2003 г.228 
Тази практика на Конституционния съд се потвърждава и в Решение № 4 

от 15 април 2003 г. в частта по допустимостта на искането.

228 Обн., ДВ, бр. 38 от 23 април 2003 г.
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Чл. 150. (1) Конституционният съд действа по инициатива най-малко 
на една пета от народните представители, президента, Министерския съ-
вет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния 
прокурор. Спорове за компетентност по т. 3 на ал. 1 от предходния член 
могат да се повдигат и от общинските съвети. 

(2) Когато установят несъответствие между закона и Конституция-
та, Върховният касационен съд или Върховният административен съд спи-
рат производството по делото и внасят въпроса в Конституционния съд. 

РЕШЕНИЕ № 3 от 5 април 2005 г. по к.д. № 2/2005 г.229

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: тълкуване разпоредбата на чл. 150, ал. 1 от Конституцията в 

смисъл, че само пленарните състави на Върховния касационен съд (ВКС) и 
Върховния административен съд (ВАС) имат право да сезират Конституци-
онния съд по реда на цитирания текст, както и за установяване противокон-
ституционността на чл. 84, ал. 1, т. 2, предл. второ и чл. 95, т. 3, предл. второ 
от Закона за съдебната власт (ЗСВ), създадени с § 19 и § 22 ЗИДЗСВ (обн., 
ДВ, бр. 74 от 2002 г.). 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
и т. 2 от Конституцията.

Конституционният съд реши:
1. Правомощие да сезира Конституционния съд по чл. 150, ал. 1 от Кон-

ституцията имат пленумите на Върховния касационен съд и Върховния 
административен съд, състоящи се от всички съдии и общите събрания на 
техните колегии. 

2. (Попр., ДВ, бр. 38 от 2005 г.) Отхвърля искането на главния прокурор на 
Република България за установяване противоконституционността на чл. 84, 
ал. 1, т. 2 и на чл. 95, т. 3 от Закона за съдебната власт в частта им „както и 
когато се вземе решение за сезиране на Конституционния съд на основание 
чл. 150, ал. 1 от Конституцията“, създадени с § 19 и § 22 от Закона за измене-
ние и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 74 от 2002 г.). 

Мотиви:
По искането за тълкуване на чл. 150, ал. 1 от Конституцията 
За да реши въпроса, дали ВКС и ВАС са оправомощени да се отнасят 

към Конституционния съд (КС) като единни органи в пълния си пленарен 
съдийски състав, или това право имат самостоятелно и техните подразделе-
ния (общи събрания на колегиите им и отделните състави), Съдът обсъжда 
най-напред чл. 150, ал. 2 от Конституцията. Според текста, когато установят 
несъответствие между закона и Конституцията, ВКС или ВАС спират про-
изводството по делото и внасят въпроса в КС. Съгласно правилата на проце-

229 Обн., ДВ, бр. 33 от 15 април 2005 г.; попр., бр. 38 от 3 май 2005 г.
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суалните кодекси разглеждане на конкретно дело и спиране на неговия ход 
може да направи само отделен съдебен състав. Оттук КС прави извод, че не 
друг, а само състав на Съда е оторизиран да се обърне към него, когато при 
разглеждане на конкретно дело констатира несъответствие на закона с Кон-
ституцията. Нито пленумите на ВКС и на ВАС, нито общите събрания на 
техните колегии могат да спрат производството по дела, тъй като тези про-
изводства, посочва Конституционният съд, са пред съставите и Пленумът и 
общите събрания на колегиите нямат практическа възможност да установят 
несъответствие между закона и Конституцията, което да е по повод разглеж-
дано от тях конкретно дело. Логическият извод, който следва да се направи 
според Конституционния съд, е, че правото да го сезират по реда на чл. 150, 
ал. 2 от Конституцията имат отделните състави, които разглеждат делото, 
при което са констатирали несъответствие между закон и Конституцията. В 
този случай ще следва да спрат производството. 

Конституционният съд посочва, че в своята практика, с изключение на 
Определение № 6 от 1992 г. по к.д. № 12/1992 г., без колебание е приемал 
тази позиция (Решение № 7 от 2001 г. по к.д. № 1/2001 г., обн., ДВ, бр. 38 от 
2001 г.; Решение № 13 от 2001 г. по к.д. № 2/2001 г., обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; 
Решение № 5 от 2002 г. по к.д. № 5/2002 г., обн., ДВ, бр. 95 от 2002 г.; Решение 
№ 10 от 2002 г. по к.д. № 12/2002 г., обн., ДВ, бр. 103 от 2002 г.; Решение 
№ 10 от 2003 г. по к.д. №12/2003 г., обн., ДВ, бр. 60 от 2003 г. и Решение № 5 
от 2004 г. по к.д. № 5/2004 г., обн., ДВ, бр. 98 от 2004 г.). 

В Определение № 1 от 1997 г. по к.д. № 5/1997 г. (вж. по-горе) КС под-
робно е аргументирал тезата, че „правомощието да се сезира КС по реда на 
чл. 150, ал. 2 принадлежи на отделните състави на ВКС и ВАС, разглеждащи 
конкретен съдебен спор“. 

Цитираното определение казва, че когато конституционният законода-
тел говори за Върховен съд в хипотезата на чл. 150, ал. 2, има предвид „не 
висшите представителни органи на ВКС и ВАС, а съответния Върховен съд 
като правораздаващ орган по конкретен съдебен спор“, т.е. неговите съста-
ви, въпреки че не е посочено изрично, че правото принадлежи на състава, 
който разглежда делото. 

За да даде исканото задължително тълкуване, Конституционният съд 
разкрива вложения поначало смисъл в чл. 150 от Конституцията чрез посоч-
ването на двете върховни съдилища. 

Като се спира на текстовете на чл. 119, ал. 1 от Конституцията („пра-
вораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния 
административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдили-
ща“), чл. 124 от Конституцията (ВКС осъществява върховен съдебен надзор 
за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища) и чл. 125 
от нея, ВАС осъществява върховен надзор за точното и еднакво прилагане 
на законите в административното правораздаване), КС посочва, че в тер-



720   VІІІ. КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

минологията на конституционния законодател ВКС и ВАС не са понятия, 
които се отнасят единствено до целия съдийски състав на техните пленуми. 
Те включват в себе си и всичките им подразделения. Това е така, счита Кон-
ституционният съд, защото правораздаването, което съгласно чл. 119, ал. 1 
от Конституцията се осъществява от ВКС и ВАС, не се извършва от целия 
съдийски състав като единен правораздавателен субект, а от неговите подраз-
деления. Също така контролът за съдебен надзор, за точно и еднакво прила-
гане на законите от всички съдилища не се провежда от пленумите на ВКС и 
ВАС, а от общите събрания на техните колегии, които издават тълкувателни 
решения. В допълнение КС се позовава, в подкрепа на изразеното разбиране, 
и на своя практика, а именно на Решение № 2 от 2005 г. по к.д. № 9/2004 г. 
(обн., ДВ, бр. 16 от 2005 г.), според което съдебната защита се осъществява 
от конституционно установените съдебни органи – ВКС, ВАС и останалите 
съдилища; Решение № 6 от 2003 г. по к.д. № 23/2002 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 
2003 г.), в което се казва, че „няма конституционна характеристика на каса-
ционното обжалване, която да изключва възможността ВКС да разглежда и 
решава правен спор по същество“, където очевидно Съдът няма предвид това 
да прави Пленумът на ВКС, а става дума за неговите отделни състави. 

Също така КС посочва, че в съответствие с чл. 133 от Конституцията 
Законът за съдебната власт е уредил организацията и дейността на съди-
лищата. Член 80, ал. 1 и чл. 91, ал. 1 имат предвид не само единния субект 
на Пленума на всички съдии, а и техните подразделения, като следващите 
разпоредби ги сочат и казват в какъв състав заседават (чл. 84, ал. 1, т. 1, чл. 85, 
ал. 1, чл. 93, ал. 1, чл. 95 и чл. 98а). 

Ето защо, счита КС, няма основание да се приеме, че когато чл. 150, ал. 1 
от Конституцията определя, че КС действа по инициатива на ВКС и ВАС, има 
предвид тези съдилища в пълния им съдийски състав, т.е. в пленумите им. 
Като се има предвид, че обозначаването в Конституцията на ВКС и ВАС не 
визира само съдийските им състави в цялост, а и всичките им подразделе-
ния, без да е посочено изрично, не може да се приеме, че само Пленумът на 
всяко едно от двете върховни съдилища може да сезира КС. 

КС счита, че ако конституционният законодател е искал да ограничи ня-
кой от субектите, той го е направил, както това е в случая на чл. 150, ал. 1 от 
Конституцията – в смисъл, че не всеки народен представител, а една пета от 
народните представители са оторизирани да сезират Съда. 

Конституционният съд потвърждава своя извод, че овластяването на 
ВКС и ВАС да сезират Конституционния съд по чл. 150, ал. 1 и ал. 2 се отна-
ся и до техните подразделения. Както се отбеляза, чл. 150, ал. 2 от Консти-
туцията предоставя това право на отделните състави, които могат да спрат 
производството по разглеждано от тях дело. Общите събрания на колегиите 
и пленумите като част от ВКС и ВАС могат да сезират КС извън случаите на 
конкретно разглеждано дело – чл. 150, ал. 1 от Конституцията. 
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Както вече бе посочено, въпросът е бил изрично обсъждан от КС в 
Определение № 1 от 1997 г. по к.д. 5/1997 г. 

КС е сметнал, че след цялостното изграждане на структурата на съдеб-
ната власт следва „да се прецизира“ практиката на Съда относно прилага-
нето на чл. 150 от Конституцията. Съдът е приел, че общите събрания на 
ВКС и ВАС могат да сезират Конституционния съд на основание чл. 150, ал. 
1 от Конституцията. Разбира се, право да се отнесат към Конституционния 
съд на основание чл.150, ал.1 от Конституцията имат и пленумите на двете 
съдилища. Според Решение № 4 от 2003 г. по к.д. 2/2003 г. (обн., ДВ, бр. 38 
от 2003 г.) това следва „от принципа на по-силното основание“. ...

Конституционният съд изрично заявява, че няма основание да се откло-
ни от посочената по-горе постоянна своя практика. 

На основание чл. 150, ал. 1 от Конституцията Съдът действа по иници-
атива както на пленумите на двете върховни съдилища, така и на общите 
събрания на техните колегии. 

Констиуционният съд приема също така, че ако по хипотеза отделни 
общи събрания отправят самостоятелни искания по тълкуването на един 
и същ конституционен текст, излагайки различни виждания по него, Кон-
ституционният съд е длъжен да се произнесе и по двете, като даде своето 
задължително тълкуване. Така е и когато би бил сезиран от различни групи 
от по една пета народни представители. Всяко едно от исканията има самос-
тоятелно съществуване. Друг е въпросът, че те могат да бъдат присъединени 
за съвместно разглеждане и решаване. 

ІІ. В съответствие с тълкуването на чл. 150, ал. 1 от Конституцията Съд-
ът намира, че ... ВКС и ВАС според конституционния законодател са не само 
пленумите на всички техни съдии, а и подразделенията им, общи събрания 
на съответните колегии и отделните състави. Хипотезата на чл. 150, ал. 2 
от Конституцията могат да осъществят само последните. На пленумите и 
общите събрания на колегиите принадлежи инициативата да сезират КС по 
чл. 150, ал. 1 от Конституцията. 

На това основание Съдът приема, че разпоредбата на посочените в иска-
нето текстове от ЗСВ не са противоконституционни. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 1 с 
особено мнение. 

Представени са становища от съдия Емилия друмева и от съдия 
Маргарита Златарева.

Особено мнение на съдията Лазар груев 
Авторът на особеното мнение счита, че принципният въпрос, който 

следва да бъде предмет на коментар, е дали става дума за един (единен) 
субект – ВКС, ВАС, – или за различни субекти (пленум, общи събрания на 
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колегиите, отделен състав), или пък за своеобразно „раздвояване“ (дори 
„разчетворяване“) на единия (единния) субект. 

Според съдия Л. Груев всеки един от изброените в чл. 150, ал. 1 от Кон-
ституцията субекти, които могат да сезират КС, е ясно обозначен и би след-
вало да е идентифицируем. Известно е по какъв ред и с какъв акт той може 
да вземе решение и да сезира Съда. Този ред е ясен и важи и за случаите, ко-
гато сезиращият орган изготвя допълнително становище по вече образува-
ното дело и когато реши, че трябва да оттегли искането. Съдия Груев счита 
обаче, че това не е така, що се отнася до „подразделенията“ на ВКС и ВАС, 
ако се приеме логиката на разсъждения в решението. Според него не става 
ясно как би следвало да се процедира в случаите, когато например една от 
колегиите на ВКС сезира КС, а друга (или Пленумът) оттегли искането. 

Какво става, ако по вече образувано по искане на едната колегия дело 
се представи допълнително становище от друга колегия (или пленумът), ко-
ето съдържа допълнително искане, защото, посочва авторът на особеното 
мнение, съгласно досегашната практика Съдът би следвало да го приема за 
разглеждане по същество „само ако е направено от същия сезиращ субект и 
има връзка с предмета на делото по първоначалното искане“ (Определение 
от 13 юни и от 22 юни 1995 г. по к.д. № 11/1995 г.)? Какво ще стане, ако 
съответният Върховен съд е конституиран като заинтересована страна по 
дело, инициирано от друг оправомощен субект? От кого следва да очаква 
становище КС – от Пленума или от някоя от колегиите? 

Има ли определено отношение на съподчиненост (йерархичност), кога-
то са представени становища на някоя от колегиите и на Пленума, ако те не 
съвпадат (или не съвпадат изцяло) в съдържателната си част? Следва ли в 
този случаи да се счита, че меродавно (по-силно) е становището на Пленума 
или не? 

Основната теза на автора на особеното мнение е, че субектите, които мо-
гат да сезират Конституционния съд по чл. 150, ал. 1, са изрично посочени 
и изчерпателно изброени в Конституцията, и що се отнася до държавните 
органи – в един порядък – като упражняващи властническа компетентност, и 
няма основание за някой от тях да се приеме, че вътрешните им подразделе-
ния могат да направят това, което е възложено на властническата структура 
като такава. 

В подкрепа на своята позиция съдия Л. Груев се позовава на Конститу-
цията, която ясно повелява, че „със закон не могат да се дават или отнемат 
правомощия на Конституционния съд“ (чл. 149, ал. 2). Според него същата 
логика важи и относно субектите, по чиято инициатива действа Съдът. Ако 
се анализират обаче изводите в решението, счита съдия Греув, а именно, че 
се касае до различни субекти (пленум, гражданска, търговска и наказателна 
колегия на ВКС и двете колегии на ВАС), то излиза, че чрез закон (ЗСВ) могат 
да се създават, респ. заличават, нови оправомощени да сезират КС субекти. 



723VІІІ.3. СУБЕКТИ НА ПРАВОТО ДА СЕЗИРАТ КС

Според автора на особеното мнение в хипотезата на чл. 150, ал. 1 от 
Конституцията става дума за абстрактен нормен контрол и за упражняване 
на властническа компетентност. Тя е различна от правораздаването, осъ-
ществявано от отделните състави на върховните съдилища или от върховния 
съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите, осъществяван 
от техните колегии. Ето защо сезирането на КС трябва да бъде направено 
от ВКС, респ. ВАС, като единен орган, т.е. чрез техните пленарни състави.

VIII.3.3. Общинските съвети могат да сезират 
Конституционния съд само със спорове за 
компетентност с централните изпълнителни органи, 
и то, ако предметът на спора е предварително обсъден 
между заинтересуваните страни

Чл. 149. (1) Конституционният съд: 
3. решава спорове за компетентност между Народното събрание, пре-

зидента и Министерския съвет, както и между органите на местно само-
управление и централните изпълнителни органи; 

Чл. 150. (1) Спорове за компетентност по т. 3 на ал. 1 от предходния 
член могат да се повдигат и от общинските съвети. 

ОПРЕдЕЛЕНИЕ № 4 от 14 октомври 1999 г. по к.д. № 13/1999 г.230

делото е образувано по искане на: Общинския съвет – Тополовград.
Иска се: искането е квалифицирано като такова, с което се повдига 

спор за компетентност между общински съвет и централните изпълнител-
ни органи. Направено е и изрично позоваване на разпоредбата на чл. 150, 
ал. 1, изр. 2 от Конституцията, която оправомощава общинските съвети да 
повдигат спорове за компетентност по чл. 149, ал. 1, т. 3. 

Повдига се всъщност въпросът за включването на община Тополо-
вград в област с административен център гр. Хасково (срв. т. 26 от Указ 
№ 1 от 5 януари 1999 г. на президента на Република България, с който са 
утвърдени границите и административните центрове на областите – ДВ, 
бр. 2 от 12 януари 1999 г.) в противоречие със становището на Общинския 
съвет, което е в смисъл, че община Тополовград трябва да бъде включена 
в Старозагорска област. 

Поискано е Конституционният съд да се произнесе по следните въпроси: 
(а) „в правомощията ли е на Министерския съвет да предлага на пре-

зидента утвърждаването на границите на областите по свободна преценка, 
или разпоредбите на чл. 5 ЗАТУ ... имат задължителен характер за МС“, 

230 Обн., ДВ, бр. 91 от 19 октомври 1999 г.
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респ. „следвало ли е при противоречие със закона президентът ... да утвърди 
предложените от МС граници на области, при които община Тополовград 
„изкуствено“ се прехвърля към Хасковска област...?“; 

(б) „в правомощията ли е на областния управител – Хасково, да суспен-
дира под формата на „спиране“ законно насрочен местен референдум по въ-
проса за административно-териториалната принадлежност на общината?“. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 3 
във връзка с чл. 150, ал. 1 изр. 2 от Конституцията. 

Конституционният съд определи:
Отклонява искането на Общинския съвет – Тополовград, за решаване 

на спор за компетентност с централните изпълнителни органи във връзка с 
включването на община Тополовград в състава на област с административен 
център гр. Хасково. 

Прекратява производството по делото. 
Мотиви:
В мотивите се посочва, че съгласно чл. 150, ал. 1, изр. второ, във връзка 

с чл. 149, ал. 1, т. 3 от Конституцията общинските съвети могат да повдигат 
пред Конституционния съд (КС) спорове за компетентност между органите 
на местно самоуправление и централните изпълнителни органи. КС под-
чертава, че той упражнява това си правомощие, ако пред него е поставен 
за разрешаване спор за компетентност между органите на местно само-
управление, от една страна, и централните изпълнителни органи, от дру-
га. Необходимо е, счита КС, да съществува препокриване („застъпване“) на 
компетентности, т.е. ситуация, в която правомощията на органите на местно 
самоуправление се конкурират с тези на централните изпълнителни органи, 
или на положение, в което се оспорва дадена компетентност на централ-
ните изпълнителни органи, респ. тази компетентност се претендира като 
принадлежаща на органа на местно самоуправление (срв. mutatis mutandis 
Определение от 19 май 1994 г. по к.д. № 6/1994 г.). В мотивите се посочва, 
че възникването на такива примерно посочени ситуации не може да бъде из-
ключено, още повече, че Конституцията изрично я допуска, след като пред-
вижда ред за тяхното разрешаване, и се поставя акцент върху значимостта 
на конституционно предоставеното право на общинските съвети да сезират 
КС със спор за компетентност между тях и централните изпълнителни ор-
гани като важна конституционна гаранция за опазването и укрепването на 
местното самоуправление. 

КС установява обаче, че в случая, довел до предявяване на искането от 
страна на Общинския съвет – Тополовград, не става дума за ограничаване 
или изземване на компетенции, предоставени от Конституцията или със за-
кон на общинските съвети. Въпросът, който се поставя в искането и който 
очевидно съставлява интерес за населението на община Тополовград, по-
сочва КС, се отнася до включването на тази община в състава на областта с 
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административен център Хасково вместо в състава на Старозагорска област, 
каквото е становището (и желанието) на Общинския съвет. 

КС подчертава, че включването на една община в състава на една или 
друга област обаче не е от компетентността на съответния общински съвет. 
Предвид предназначението на областта като вид административно-терито-
риална единица, предвидена в Конституцията (чл. 135, ал. 1 и чл. 142), в 
която не се осъществява местно самоуправление, създаването на областите 
чрез определянето на границите им, респ. на общините, които се включват 
в съответните области, както и извършването на административно-терито-
риални промени са дейности, допълва КС, които са изцяло извън правомо-
щията на общинските съвети, защото не попадат в сферата на местното са-
моуправление. При създаването на областите съобразяването на интересите 
на засегнатото население се предпоставя ... но Конституцията (вж. чл. 98, 
т. 5) и законът (чл. 6, ал. 2 от Закона за административно-териториалното 
устройство на Република България) възлагат тази компетентност на Минис-
терския съвет (МС) и на президента, които я упражняват съвместно. 

Следователно, приема КС, като е предложил в случая на президента 
да утвърди границите и административните центрове на областите, МС 
в качеството си на централен орган на изпълнителната власт е упражнил 
свое конституционно правомощие, каквото е и това на президента, който в 
качеството му на държавен глава е издал посочения указ, приподписан от 
министър-председателя. Предложението, направено от правителството, се 
подчертава в мотивите, е в изпълнение на едно изцяло негово правомощие, 
което не е такова на Общинския съвет. 

КС счита, че съображенията, развити в искането, се отнасят до правил-
ността на това предложение и съобразеността му с чл. 142 от Конституцията 
и с чл. 5 от Закона за административно-териториалното деление на Репуб-
лика България. Като такива обаче те не повдигат спор за компетентност 
между Общинския съвет и централните изпълнителни органи, приема КС. 
Това е така, защото въпросът, за който се отнасят, не е такъв на накърнена 
или незачетена компетентност на общинския съвет и поради това не попада 
в категорията „спор за компетентност“. 

Конституционният съд намира, че не са налице условията, при които е 
допустимо да упражни правомощието си по втората хипотеза, предвидена в 
чл. 149, ал. 1, т. 3 от Конституцията, и че на това основание искането тряб-
ва да бъде отклонено. Различието в становищата относно приложението на 
Закона за изменение и допълнение на Закона за административно-територи-
алното деление на Република България не подлежи на разрешаване в произ-
водство по чл. 149, ал. 1, т. 3 от Конституцията. 

Доколкото в искането се съдържат доводи на плоскостта на конститу-
ционосъобразността на актовете, по силата на които община Тополовград е 
включена в Хасковска област, или то може да бъде определено като искане за 
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даване на задължително тълкуване на Конституцията, се посочва в мотивите, 
става дума за правомощия, които КС не може да упражни по инициатива на 
общинските съвети. КС уточнява, че съгласно с чл. 150, ал. 1, изр. второ от 
Конституцията, общинските съвети могат да отправят до Съда само искания, 
с които повдигат спорове за компетентност с централните изпълнителни орга-
ни. В случая е спорен въпросът относно областта, в която е включена община 
Тополовград, а не въпросът относно това, на кой орган принадлежи компе-
тентността да реши включването на тази община в една или друга област – 
вторият въпрос не се повдига. Разрешавайки последния въпрос по определен 
начин, съответните органи са упражнили своя компетентност и не са засег-
нали (ограничили или иззели) правомощие на Общинския съвет, приема КС. 

По повод на въпроса в искането, свързан със спирането от областния 
управител на решение на Общинския съвет за провеждането на местен ре-
ферендум, КС отбелязва, че в случая става дума за упражняване на право-
мощие, възложено му (на областния управител) със закон, конституционо-
събразността на който не може да бъде разглеждана в производство, образу-
вано по искане на Общинския съвет. 

Определението е подписано от 11 конституционни съдии.

Чл. 149. (1) Конституционният съд: 
3. решава спорове за компетентност между Народното събрание, пре-

зидента и Министерския съвет, както и между органите на местно само-
управление и централните изпълнителни органи; 

Чл. 150. (1) ...Спорове за компетентност по т. 3 на ал. 1 от предходния 
член могат да се повдигат и от общинските съвети. 

ОПРЕдЕЛЕНИЕ № 1 от 18 януари 2001 г. по к.д. № 14/2000г.231

делото е образувано по искане на: Общински съвет – гр. Перник. 
Иска се: решаване на спор за компетентност с министъра на здраве-

опазването по чл. 101, ал. 5, т. 1 във връзка с ал. 1 от Закона за лечебните 
заведения за промяна на статута на общинска собственост в държавна.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и т. 4 от Конституцията.

Конституционният съд определи:
Отклонява искането на Общински съвет – гр. Перник, за решаване на 

спор за компетентност с централен изпълнителен орган по отношение ком-
петентността на министъра на здравеопазването по чл. 101, ал. 5, т. 1 във 
връзка с ал. 1 от Закона за лечебните заведения да променя статута на об-
щинска собственост в държавна.

Прекратява производството по к.д. № 14/2000 г.
231 Необнародвано; РОКС 2001, с. 185–187.
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Мотиви:
Преди да даде ход на делото за разглеждане на допустимостта на иска-

нето, Конституционният съд констатира наличие на недостатъци в същото, 
а именно: 

На първо място, посочва КС, то не е съобразено с чл. 149, ал. 1, т. 3 и 
чл. 150, ал. 1, изр. второ от Конституцията, съгласно с които Общинският 
съвет може да сезира КС само със спор за компетентност, но не и за уста-
новяване на противоконституционност на закон. 

На второ място, към искането не са приложени писмени доказателства, 
че предметът на спора за компетентност е бил обсъден между заинтересува-
ните институции, както изискват чл. 17, ал. 3 от Закона за Конституционния 
съд (ЗКС) и чл. 18, ал. 4 от Правилника за организацията на дейността на 
Конституционния съд (ПОДКС).

Поради това КС с Определение от 26 септември 2000 г. прекратява про-
изводството по делото по отношение на чл. 101, ал. 5, т. 1 във връзка с ал. 1 
от Закона за лечебните заведения. Със същото определение са дадени указа-
ния на Общински съвет – гр. Перник, да представи писмени доказателства, 
че е спазено изискването на чл. 17, ал. 3 ЗКС предметът на спора да е обсъ-
ден предварително между подателя на искането и министъра на здравеопаз-
ването.

С молба изх. № 79 от 15 ноември 2000 г. Общинският съвет – гр. Перник, 
изразява становище, че е безпредметно обсъждането на предмета на спора с 
министъра на здравеопазването, като представя доказателства за съществу-
ване на различия между съвета и министъра по въпросите за преобразуване 
на публичните здравни заведения и свързаната с това промяна на статута на 
общинска собственост в държавна.

КС подчертава в мотивите, че изискванията на чл. 17, ал. 3 ЗКС и чл. 18, 
ал. 4 ПОДКС са не само за установяване съществуването на спор за компе-
тентност, но и за извършване на нещо допълнително след възникването на 
спора, а именно: заинтересуваните институции трябва съвместно да обсъ-
дят предмета на спора между тях и към искането до КС задължително да се 
приложат писмени доказателства, че това е направено. 

КС констатира, че Общинският съвет – гр. Перник, не представя доказа-
телства за съвместно обсъждане предмета на спора с министъра на здравео-
пазването въпреки двукратните указания, които Съдът дава с Определение-
то си от 26 октомври 2000 г. и с писмо № 17/к.д. № 14/2000 г. от 21 ноември 
2000 г.

В мотивите се подчертава, че Съдът е изправен пред обстоятелството 
на неизпълнени изисквания, поставени от чл. 17, ал. 3 ЗКС като условие за 
сезиране на Конституционния съд със спор за компетентност. КС приема, че 
без да е изпълнено законово предвидено условие, искането не може да бъде 
допуснато за разглеждане по същество, а следва да бъде отклонено и вър-
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нато на подателя му и на това основание приема настоящото определение в 
съответствие чл. 13 и чл. 19 от Закона за Конституционния съд и чл. 25 от 
Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд.

Определението е подписано от 12 конституционни съдии.
Представено е и едно становище от съдия Н. беронов.
Към материята за упражняване правомощието на Конституционния съд 

по чл. 149, ал. 1, т. 3 има и Определение № 2 от 29 юни 2001 г. Съдът приема, 
че когато спорът между Общински съвет и централни изпълнителни органи 
се свежда до различно тълкуване и прилагане на закон, това не е спор за 
компетентност по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 3 от Конституцията.

Вж. също Определение № 2 от 29 юни 2001 г. по к.д. № 8/2001 г.232

VІІІ.4. Изисквания към исканията, 
предявявани пред Конституционния съд
VIII.4.1. Не подлежи на разглеждане искане до 
Конституционния съд за несъответствие на закон с 
международен договор, ако позоваването в искането 
е на международен акт, който няма характер на 
международен договор, или ако международният 
договор не е изрично посочен

Чл. 149. (1) Конституционният съд: 
4. произнася се за съответствието на сключените от Република Бъл-

гария международни договори с Конституцията преди ратификацията 
им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на 
международното право и с международните договори, по които България 
е страна. 

ОПРЕдЕЛЕНИЕ от 20 януари 1998 г. по к.д. № 18/1997г.233

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване противоконституционност на чл. 47в от Закона 

за пенсиите (ДВ, бр. 22 от 15 март 1996 г.), както и на предишната редак-
ция на тази разпоредба (ДВ, бр. 52 от 26 юни 1992 г.). В допълнително ста-
новище, постъпило на 23 декември 1997 г., главният прокурор моли да се 

232 Обн., ДВ, бр. 59 от 3 юли 2001 г.
233 Необнародвано; РОКС 1998, с. 253–254. Вж. също и Решение № 21 от 15 юли 1998 г. по 

к.д. № 18/1997 г., обн., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г.
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съобрази, че разпоредбата на чл. 47в от Закона за пенсиите противоречи и 
на „ратифицирани от нашата страна международни договори, съставляващи 
част от вътрешното ни право (чл. 5, ал. 4 от Конституцията)“. Посочват се 
чл. 25, ал. 1, изр. второ от Всеобщата декларация за правата на човека (1948 г.) 
и чл. 5, т. 1 и чл. 9 от Международния пакт за икономическите, социалните 
и културните права (1966 г.). 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и т. 4 от Конституцията.

Конституционният съд определи:
Допуска постъпилото на 23 декември 1997 г. искане на главния про-

курор за установяване несъответствие на чл. 47в от Закона за пенсиите с 
чл. 5, т. 1 и чл. 9 от Международния пакт за икономическите, социалните и 
културните права за разглеждане по същество, като се разгледа съвместно 
искането по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията.

Не допуска искането от 23 декември 1997 г. в останалата му част.
Мотиви:
В мотивите си Конституционният съд (КС) посочва, че Всеобщата де-

кларация за правата на човека е международен акт, приет с резолюция от 
Общото събрание на ООН. Според КС тя е призвана да служи като „обща 
мяра, към постигането на която да се стремят всички народи и всички дър-
жави“ в осъществяването на посочените в нея права и свободи.

КС не споделя разбирането, според което този акт се приравнява на 
международен договор, каквото е инцидентно изразено в някои решения – 
№ 7 от 1992 г., № 15 от 1992 г. и № 1 от 1993 г.

Всеобщата декларация за правата на човека, приема КС, не е междуна-
роден договор, по който България е страна.

КС не обсъжда дали вписаните в разглеждания акт права не трябва да 
бъдат третирани като обичайни, общопризнати норми на международното 
право. Този въпрос е нерелевантен, защото той не се повдига в искането, 
което се отнася до установяване несъответствие разпоредбите на оспорения 
закон с международни договори, по които България е страна.

Определението е подписано от 10 конституционни съдии.

ОПРЕдЕЛЕНИЕ от 19 септември 2000 г. по к.д. № 12/2000 г.234

делото е образувано по искане на: 50 народни представители.
Иска се: установяване, че разпоредбите на § 4, § 6 и § 11 от Закона за 

изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИДНК) (обн., ДВ, бр. 51 
от 2000 г.) са „противоконституционни и несъответстващи с международни-
те договори“.

234 Необнародвано; РОКС 2000, с. 209–210.
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Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и т. 4 от Конституцията.

Конституционният съд определи:
Допуска за разглеждане по същество искането за установяване на про-

тивоконституционност на § 4, § 6 и § 11 от Закона за изменение и допълне-
ние на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 51 от 2000 г.).

Допуска за разглеждане по същество искането да се произнесе за съот-
ветствието на § 4 и § 6 ЗИДНК с посочените в мотивите на определението 
международни договори, по които България е страна.

Мотиви:
Конституционният съд установява, че аргументи за несъответствие с 

международни договори, по които България е страна, са изложени само за 
§ 4 и § 6 ЗИДНК. Това е така, защото подателите на искането не сочат с 
кои международни договори е в несъответствие § 11 ЗИДНК, искането не е 
аргументирано в тази насока. Ето защо Съдът приема, че искането за про-
верка по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията е само за § 4 и § 6 ЗИДНК, като 
твърдяното несъответствие се отнася до Европейската харта за местното са-
моуправление (ДВ, бр. 46 от 2000 г.) и до Конвенция № 95 за закрилата на 
работната заплата, 1949 г. (ДВ, бр. 37 от 1997 г.).

Съдът намира, че искането в посочената част отговаря на конституцион-
ните изисквания и е допустимо за разглеждане по същество.

Определението е подписано от 11 конституционни съдии.

VIII.4.2. Искане по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията 
е недопустимо, когато се отнася до установяване 
несъответствието на разпоредба от закон с между-
народен договор, по който българия още не е страна

Чл. 149. (1) Конституционният съд: 
4. произнася се за съответствието на сключените от Република Бълга-

рия международни договори с Конституцията преди ратификацията им, 
както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на между-
народното право и с международните договори, по които България е страна.

ОПРЕдЕЛЕНИЕ № 1 от 5 май 1998 г. по к.д. № 20/1997г.235

делото е образувано по искане на: 70 народни представители.
Иска се: установяване несъответствие на разпоредбите на § 5 (чл. 15, 

т. 2), § 7 и § 12 от Закона за изменение и допълнение на Закона за радио-

235 Необнародвано; РОКС 1998, с. 262–265.
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то и телевизията (ЗИДЗРТ), приет на 25 ноември 1997 г. (ДВ, бр. 112 от 
28 ноември 1997 г.) с Европейската конвенция за трансгранична телевизия 
(ЕКТТ) (ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г.), като в искането се изтъква, че 
с приемането на оспорения закон Народното събрание е приело и Закона за 
ратифициране на посочената конвенция и се държи сметка за това, че актът 
за ратификация следва във времето приемането на закона.

Иска се и установяване противоконституционност на оспорените зако-
нови разпоредби с оглед на несъответствие с предходни решения на Консти-
туционния съд.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и 4 от Конституцията.

Конституционният съд определи:
Допуска за разглеждане по същество искането на 70 народни предста-

вители от ХХХVІІІ Народно събрание за установяване на противоконститу-
ционност на § 5 (чл. 15, т. 2), § 7 и § 12 от Закона за изменение и допълнение 
на Закона за радиото и телевизията, приет на 25 ноември 1997 г. (ДВ, бр. 112 
от 28 ноември 1997 г.).

Отклонява искането на същите народни представители за установяване 
на несъответствие на посочените законови разпоредби с Европейската кон-
венция за трансгранична телевизия, ратифицирана от Народното събрание 
на 4 декември 1997 г. (ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г.).

Дава възможност на народните представители, направили искането, и 
на конституираните по настоящото дело заинтересувани страни да изразят 
в 14-дневен срок писмени становища по основателността на допуснатото 
за разглеждане искане. На същите да се изпратят и преписи от настоящото 
определение.

Присъединява настоящото к.д. № 20/1997 г. към к.д. № 19/1997 г. за съв-
местно разглеждане и решаване.

Прекратява производството по к.д. № 20/1997 г.

Мотиви:
Конституционният съд (КС) преди всичко констатира, че се касае за 

конвенция, която е влязла в сила при условията на чл. 29, т. 2 от същата 
на 1 май 1993 г. По отношение на тази конвенция Република България е 
изразила съгласие да бъде обвързана с нея впоследствие. Следователно, 
посочва КС, за нашата страна конвенцията влиза в сила при условията на 
чл. 29, т. 4 – на първия ден от месеца, следващ изтичането на период от три 
месеца от датата на предаване на ратификационния документ. Съгласно 
информацията, дадена от Министерство на външните работи с писмо от 11 
февруари 1998 г., ратификационният документ все още не е депозиран при 
генералния секретар на Съвета на Европа, констатира КС.
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Според КС изводът, който произтича от това обстоятелство, е, че Евро-
пейската конвенция за трансгранична телевизия не е влязла в сила по отно-
шение на Република България, нито страната ни се е задължила при подпис-
ването на конвенцията, че ще я прилага временно, преди да е влязла в сила 
по отношение на нея (чл. 29, т. 3 от Конвенцията).

КС подчертава, че съгласно с чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията него-
вата компетентност е да се произнася за съответствието на законите с меж-
дународните договори, по които България е страна. За КС е извън съмнение, 
че искането е направено именно на това основание и следователно то не се 
отнася до установяване на съответствие на закон с общопризнатите норми 
на международното право. 

КС приема, че при положение, че искането има за предмет установя-
ване несъответствието на разпоредби от закон с международен договор, 
по който България все още не е страна, не са изпълнени изискванията на 
чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията, при които КС може да упражни по-
соченото правомощие. КС счита, че в частта му, в която е направено на 
това основание, искането е недопустимо и следва да бъде оставено без 
разглеждане (отклонено).

С оглед на изтъкнатото основание за недопустимост КС не намира за 
необходимо да обсъжда повдигнатия в Определението от 5 февруари 1998 г. 
въпрос за евентуалната връзка между чл. 149, ал. 1, т. 4 и чл. 5, ал. 4 от Кон-
ституцията предвид на обстоятелството, че конвенцията не е обнародвана в 
„Държавен вестник“.

Що се отнася до искането за установяване на противоконституционност 
на посочените разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за 
радиото и телевизията (чл. 149, ал. 1, т. 2), противоречието с Конституцията 
се обосновава с незачитане – при приемането на оспорените разпоредби – с 
предходни решения на Конституционния съд.

КС намира, че наведеното основание за противоконституционност под-
лежи на преценка във фазата по решаване на делото, а не от гледна точка 
на допустимостта на искането. Ето защо Съдът приема за разглеждане тази 
част от искането.

Същевременно Съдът констатира, че предметът на това искане съвпада 
с част от предмета на к.д. № 19/1997 г. 

При това положение Съдът намира, че двете дела подлежат на съвмест-
но разглеждане и решаване. За целта настоящото дело следва да бъде присъ-
единено към к.д. № 19/1997 г.

Определението е подписано от 12 конституционни съдии.
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VIII.4.3. Искания за преценка 
противоконституционността на политическите  
партии са допустими на основание тяхната дейност

Чл. 44. (2) Забраняват се организации, чиято дейност е насочена сре-
щу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на 
нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна 
вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както 
и организации, които създават тайни или военизирани структури или се 
стремят да постигнат целите си чрез насилие. 

Чл. 149. (1) Конституционният съд: 
5. произнася се по спорове за конституционността на политическите 

партии и сдружения.

РЕШЕНИЕ № 1 от 29 февруари 2000 г. по к.д. № 3/1999 г.236

делото е образувано по искане на: 61 народни представители. 
Иска се: установяване противоконституционността на политическата 

партия „Обединена македонска организация – Илинден“ – партия за ико-
номическо развитие и интеграция на населението („ОМО – Илинден“ – 
ПИРИН), със седалище в Благоевград.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 5 
от Конституцията.

Конституционният съд реши: 
Обявява за противоконституционна политическата партия „Обединена 

македонска организация – Илинден“ – партия за икономическо развитие и 
интеграция на населението („ОМО – Илинден“ – ПИРИН), със седалище в 
Благоевград, регистрирана по ф.д. № 12802/1998 на Софийския градски съд 
(ДВ, бр. 16 от 23 февруари 1999 г.). 

Мотиви:
Конституционният съд (КС) развива мотивите си в четири подраздела. 

Предмет на отразяване тук е първият, в който КС излага аргументи за про-
мяна в практиката си и утвърждава дейността на политическите партии като 
основание за оспорване на тяхната конституционност.

I. За значението на дейността 
Още в началото на мотивите КС подчертава, че за конституционността 

на една партия трябва да се съди преди всичко от нейната дейност. Не е 
достатъчно, отбелязва КС, преценката да се извършва само от заявеното в 
устава и програмата. 

236 Обн., ДВ, бр. 18 от 7 март 2000 г.
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Това е така, защото е възможно документите да прикриват цели, наме-
рения и дейност, различни от тези, които те публично са обявили. Ето защо 
е необходимо да се сравни съдържанието им с практическата дейност на 
самата партия. За да подкрепи своята теза, КС се позовава и на произнася-
ния на Европейския съд по правата на човека в Страсбург (Решение от 30 
януари 1998 г. по делото „Турска обединена комунистическа партия и други 
срещу Турция“). 

Конституционният съд не споделя и изоставя разбирането си, че „дей-
ността на политическите партии, ако попада под действието на забраната по 
чл. 44, ал. 2 от Конституцията, не се обхваща от спора за тяхната конститу-
ционност по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 5 от Конституцията“, застъпено в 
Решение № 4 от 1992 г., по к.д. № 1/1991 г. и Определение № 9 от 1996 г. по 
к.д. № 30/1996 г. 

Съдът подчертава, че правомощията на Върховния касационен съд, ко-
ито има по Закона за политическите партии, да преценява законността на 
партиите и да ги разпуска не могат да ограничат конституционния контрол. 
Конституцията с разпоредбата на чл. 149, ал. 2 забранява да се отнемат със 
закон правомощия на КС и тя има върховенството спрямо другите закони 
(чл. 5, ал. 1). Затова производството пред съдилищата по Закона за полити-
ческите партии, счита КС, не може да изключи производството пред Кон-
ституционния съд. 

КС приема, че от тази гледна точка чл. 44, ал. 2 от Конституцията не 
може да бъде елиминиран от кръга на възможните основания, водещи до 
спор по съществото за конституционността на дадена партия по чл. 149, 
ал. 1, т. 5 от Конституцията. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 3 с 
особено мнение. 

Вж. коментар на същото решение и в раздел ІI.

Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев 
ОсОбенОтО мнение е развитО в три тОчки, От кОитО предмет на Отразяване 

са т. 2 и т. 3.
автОрът на особеното мнение счита, че поначало следва да бъде под-

крепен подходът, според който за конституционността на една партия тряб-
ва да се съди преди всичко от нейната дейност, и че не е достатъчно пре-
ценката да се извършва само от заявеното в устава и програмата. Това е 
така, счита съдия А. Арабаджиев, защото заявеното относно средствата за 
постигане на целите `и  може да се окаже прикриване на цели и намерения, 
различни от прокламираните. В този смисъл е допустимо преценката на 
дейността да се насочи и към публичните изявления, направени от функци-
онери на партията. В това отношение обаче, уточнява съдия А. Арабаджи-
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ев, следва най-напред внимателно да се очертае периодът, който подлежи 
на преценка. 

Във всеки случай, подчертава авторът на особеното мнение, важно е в 
това отношение да се държи сметка за обстоятелството, че КС упражнява в 
случая правомощие на конкретен контрол за конституционност, а не прави 
абстрактна преценка на конституционосъобразността на въпросната пар-
тия, схващана като формирование, което съществува в непроменен вид от 
1990 г. насам. 

Съдия А. Арабаджиев приема, че конституционността на оспорената 
партия подлежи на преценка от гледище на приетите при учредяването ѝ  
програмни цели и на дейността, осъществена – от партията като такава, как-
то и от ръководните  ѝ   органи и от членовете  ѝ   – след нейното създаване по 
съответния ред. 

Авторът на особеното мнение счита, че не е допустимо a priori да се 
изключи възможността създаването на сегашната партия да е резултат на 
еволюция, която е довела до формация, чиито цели и средства за постигане-
то им не противоречат на Конституцията. 

Особено мнение на съдията Стефанка Стоянова 
Особеното мнение е развито в три точки, от които предмет на отразява-

не са т. 1 и т. 2. 
Авторът на особеното мнение, на първо място, подчертава, че споделя 

разбирането, че при решаване на спора за нейната (на „ОМО – Илинден“ – 
ПИРИН) конституционност Съдът (КС) може да проверява съвместимостта 
с ограниченията по чл. 44, ал. 2 от Конституцията както на програмните 
цели и задачи на партията, изброени в устава  ѝ  , така и на дейността, която 
фактически е развила и провела. Съдия Ст. Стоянова уточнява обаче, че за 
относима към спора счита единствено онази дейност, която е осъществена 
след приключване на вписването, или в случая след 23 февруари 1999 г., а тя 
при наличните доказателствени материали не обосновава извод за противо-
конституционност на „ОМО – Илинден“ – ПИРИН. 

Съдия Ст. Стоянова приема, че при спор за конституционността на оп-
ределена политическа партия може и трябва да се има предвид нейната дей-
ност след възникването  ѝ   по силата на регистрацията като такава партия. 
Проявите до регистрацията обаче, извършени от отделни участници в учре-
дителното събрание, все още не са дейност на политическата партия и до-
колкото ги е имало, тяхното осъществяване е подлежало на прекратяване 
по реда на чл. 13 ЗПП. Затова, счита авторът на особеното мнение, няма 
основание от тези прояви да се направи преценка за действителните идей-
ни позиции и намерения на партията и по настоящото дело не би следвало 
с оглед на прояви, предшестващи регистрацията на „ОМО – Илинден“ – 
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ПИРИН като политическа партия, да се преценява дали дейността  ѝ   е насо-
чена срещу териториалната цялост на страната. 

По-нататък в особеното мнение се посочва като аргумент и обстоятел-
ството, че при учредяването, когато от проведеното учредително събрание е 
приет уставът  ѝ  , посочената политическа партия не се е обявила за прием-
ник на идеите и продължител на дейността на сдружението. 

Съдия Ст. Стоянова посочва, че независимо от сходството в наимено-
ванието и в персоналния състав на учредителите, сдружението и политиче-
ската партия са две отделни организации с различна насоченост и различни 
цели. Ето защо при отсъствието на изрично декларирана приемственост и 
като намира да е липсваща и фактически проявена приемственост в задачи-
те и целите на двете организации, авторът на особеното мнение приема, че 
проявите, които са осъществени от името на сдружението, не характеризи-
рат дейността на политическата партия и от тях не може да се съди за това, 
дали отразеното в устава  ѝ   прикрива други цели и намерения. 

Особено мнение на съдията Маргарита Златарева 
Особеното мнение е развито в седем точки, от които предмет на отразя-

ване са т. 1–4 и т. 7. 
Авторът на особеното мнение споделя възприетото в решението на 

Конституционния съд, че следва да се изостави разбирането, залегнало в 
старата практика на Съда (Решение № 4 от 1992 г. по к.д. № 1/1991 г. и Оп-
ределение № 9 от 1996 г. по к.д. № 30/1996 г.), и се присъединява към тезата, 
че обхватът на преценката за конституционност на една партия включва не 
само юридическия състав по нейното възникване, но и самата дейност на 
партията. 

Изходната позиция на съдия М. Златарева е, че правомощието на Кон-
ституционния съд по чл.149, ал. 1, т. 5 от Конституцията не е нито за аб-
страктен, нито за конкретен нормен контрол. Касае се за един от редките 
случаи, в които КС трябва да проверява конкретни юридически факти и съ-
бития и който се доближава до проверката, извършвана в обикновен съдебен 
процес от съдилищата. 

Преди да изложи аргументите си, защо не приема решението на КС, 
авторът на особеното мнение припомня твърденията, съдържащи се в иска-
нето – в искането до КС се поддържа, че партия „ОМО-Илинден – ПИРИН“ 
действа срещу единството на нацията, срещу суверенитета и териториална-
та цялост на България и че тези  ѝ   цели и дейност датират от 1990 г., когато 
фактически е създадена организацията като независимо македонско сдруже-
ние „Илинден“, чийто правоприемник е партията. 

По-нататък в особеното мнение съдия М. Златарева подлага на анализ 
твърдяното в искането и представения доказателствен материал. Като посоч-
ва, че партия „ОМО – Илинден“ – ПИРИН е регистрирана в регистъра за 
политическите партии с Решение от 12 февруари 1999 г. по ф.д. 12802/1998 г. 
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на Софийски градски съд, което е обнародвано в ДВ, бр. 16 от 23 февруари 
1999 г., авторът на особеното мнение счита, че да се приеме, че различни 
прояви на някои от членовете на ръководството на партията от 1990 г. до 
възникване на партията, предизвикващи противоконституционна преценка, 
влияят на крайния извод при спора за конституционност на партията, е твър-
де смело и правно необосновано. 

Съдия М. Златарева не приема твърдението за правоприемство на идеи 
и дейност и счита, че това противоречи на същността на мисленето като 
човешка дейност, която подлежи на промяна и развитие, особено когато се 
касае до политическа идеология. 

За да не се приеме, че подходът е строго формалистичен, авторът на 
особеното мнение предлага, дейността на партията може да започне да се 
изследва от един момент, предхождащ съдебното решение за регистрация и 
обнародването му в „Държавен вестник“, и това е провеждането на учреди-
телното събрание от 28 февруари 1998 г. в гр. Гоце Делчев, на което е приет 
уставът на партията. 

Съдия М. Златарева счита, че и обсъждайки спора от гледна точка на по-
следиците на едно конститутивно решение на КС, с което се обявява партия-
та за противоконституционна, изводът в полза на съществуването на партия 
„ОМО – Илинден“ – ПИРИН отново се налага. 

Авторът на особеното мнение е категоричен, че публичното изразяване 
на идеята на партията и възможността с нея да се спори открито са по-до-
брият вариант от допускане на втвърдяване на членовете и възможност за 
тайно събиране на съмишлениците  ѝ  . 

Всяка последваща решението дейност обаче, счита съдия М. Златаре-
ва, която излиза от рамките на обмен на идеи и нелицеприятни виждания 
и която би засегнала суверенитета на държавата или която би разпалвала 
етническа или национална вражда, може да доведе до санкцията на разпус-
кане на партията било по реда на Закона за политическите партии, било чрез 
упражняване правомощието на КС по чл. 149, ал. 1, т. 5 от Конституцията. 

VIII.4.4. Недопустимо е искане пред Конституционния 
съд, с което се оспорва отразеното в стенографските 
протоколи на Народното събрание, вкл. за броя на 
присъстващите и гласували народни представители

РЕШЕНИЕ № 25 от 29 септември 1998 г. по к.д. № 22/1998 г.237

делото е образувано по искане на: 48 народни представители.
Иска се: установяване противоконституционност на Решение за взема-

не на акт от международни конвенции, протоколи и препоръки на Междуна-
237 Обн., ДВ, бр. 114 от 2 октомври 1998 г.
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родната организация на труда, прието от Народното събрание и обнародвано 
в ДВ, бр. 68 от 1998 г., тъй като според подателите на искането оспореният 
акт е извън компетенциите на Народното събрание; приет е въз основа на 
нератифициран международен договор (чл. 19, ал. 5, буква „b“ и ал. 6, 
буква „b“ от Устава на Международната организация на труда), а и в него 
„Такава „процедура за сведение“ не е предвидена“, а също така е нарушен 
редът за приемане на решението и то е гласувано при липса на кворум.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Отхвърля искането на 48 народни представители от XXXVIII Народно 

събрание за установяване противоконституционност на Решение за вземане 
на акт от международни конвенции, протоколи и препоръки на Междуна-
родната организация на труда (ДВ, бр. 68 от 1998 г.). 

Мотиви:
Конституционният съд е развил своите мотиви в четири точки, от които 

предмет на коментара е т. 4 – относно процедурата по гласуването на оспор-
ваното решение.

Конституционният съд (КС) потвърждава още веднъж последователно 
отстояваното в неговата практика, а именно, че не е в неговата компетент-
ност да се произнася по оспорване на отразеното в стенографските протоко-
ли на Народното събрание.

КС се позовава на приетото в предходни решения становище, от което 
той не вижда основание да се отклонява и тук, че „При преценката за консти-
туционосъобразност на процедурата при гласуване и приемане на актовете 
на Народното събрание КС изхожда от данните в стенографските протоколи 
за заседанията на Народното събрание. Той не може да открива производство 
по тяхното оспорване. Стенографските протоколи са официални документи 
на Народното събрание и имат доказателствена сила за отразените в тях изя-
вления, обстоятелства и констатации, вкл. за броя на присъстващите народни 
представители (кворум)..., които констатации могат да бъдат правени само от 
Народното събрание“ (Решение № 3 от 30 март 1993 г. по к.д. № 2/1993 г. – 
ДВ, бр. 29 от 1993 г.). В този смисъл е и Решение № 18 от 5 октомври 1995 г. 
по к.д. № 16/1995 г. (ДВ, бр. 93 от 1995 г.). 

Относно конкретния случай КС констатира, че от стенограмата на засе-
данието на Народното събрание, проведено на 10 юни 1998 г., е видно, че 
то е открито при наличие на кворум. От компютърната разпечатка на гла-
суването е видно, че гласуването на оспореното решение се предхожда от 
гласуване на друго процедурно предложение, в което гласуване са участвали 
153 народни представители. Двете гласувания са разделени във времето от 
4 минути и броят на гласувалите в този и други подобни случаи се определя 
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не от присъстващите в залата народни представители, а от тези от тях, които 
са упражнили правото си на глас. 

Останалите народни представители, които са присъствали в залата, не 
са изпълнили конституционното си задължение чрез своя глас (включител-
но чрез гласуване „въздържал се“, което се отразява в протокола) да изразят 
отношението си към поставения на гласуване въпрос. КС обръща внима-
ние, че наличието на кворум не е оспорено по време на заседанието и не е 
поискана проверка на кворума по съществуващата процедура в чл. 38, ал. 3 
от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ДВ, 
бр. 44 от 1997 г.). 

КС е категоричен в своя извод, че позоваването на липса на кворум от 
тяхна страна в случая е злоупотреба с правото им на искане пред Конститу-
ционния съд и е крайно нежелателно от гледна точка на конституционното 
правосъдие. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 1 с 
особено мнение.

Вж. коментар на същото решение и в раздели І и ІІІ.

Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев 
Авторът на особеното мнение посочва, че е подписал с особено мнение 

Решение № 25 от 1998 г. единствено поради несъгласие относно приетото 
от Конституционния съд (КС) във връзка с процедурата на гласуването при 
вземането на оспореното решение на Народното събрание. Съдия А. Ара-
баджиев поддържа възприетото от него виждане в особеното му мнение по 
Решение № 18 от 5 октомври 1995 г. по к.д. № 11/1998 г. и развитите в него 
съображения, както и посочените там предходни становища в същия сми-
съл, и препраща към него. Авторът на особеното мнение не намира основа-
ния да се откаже от застъпваното досега разбиране по въпроса за валидно 
участие в заседание на Народното събрание.

Според него, щом като общият брой на взелите участие в гласуването 
е по-малък от половината на всички народни представители, не може да се 
счита, че изискването на чл. 81, ал. 1 от Конституцията е спазено. Съдържа-
щите се в решението на КС съображения, основани на определени фактиче-
ски обстоятелства, с оглед на които е направен извод, че е налице злоупотре-
ба с правото на искане пред КС, не са в състояние да променят становището 
ми по принципния въпрос. 

ОПРЕдЕЛЕНИЕ от 3 април 2003 г. по к.д. № 5/2003 г.238

делото е образувано по искане на: 50 народни представители от 
XXXIX Народно събрание.

238 Необнародвано; РОКС 2003, с. 153.
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Иска се: обявяване на Закона за изменение и допълнение на Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол в неговата цялост за противо-
конституционен на основание нарушаване конституционното изискване за 
лично гласуване на народните представители.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд определи:
Изисква от директора на Националната служба ,,Гранична полиция“ да 

представи справка, удостоверяваща били ли са в чужбина: на 30 януари 
2003 г. народните представители Борислав Любенов Великов, Иван Павлов 
Павлов, Константин Любенов Пенчев, Маргарита Василева Кънева, Марина 
Пенчева Василева, Милена Иванова Милотинова, Расим Муса Сейдахмет, 
Силвия Петрова Нейчева, Стоян Илиев Кушлев, Тодор Найденов Костурски, 
Хюсеин Миязи Чауш и Юнал Саиб Лютфи и на 27 февруари 2003 г. народ-
ните представители Весела Атанасова Драганова и Иван Ганчов Искров.

Отлага делото за насрочване след получаване на писмените доказателства.
Мотиви:
Конституционният съд постановява събирането на допълнителни пис-

мени доказателства, като се основава на това, че за да се произнесе с реше-
ние, е необходимо събраните доказателства да бъдат преценени като дос-
татъчни от него, както и че КС може да изисква допълнително писмени 
доказателства, и като има предвид представените справки за отсъстващи 
народни представители на заседанията на Народното събрание на 30 яну-
ари 2003 г. и 27 февруари 2003 г., изходящи от канцеларията на Народното 
събрание (в заседанието на 30 януари 2003 г. е приет на първо четене За-
конът за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприва-
тизационен контрол, а на заседанието на 27 февруари 2003 г. е отхвърлено 
отлагателното вето на президента по този закон).

Определението е подписано от 10 конституционни съдии, от които 3 
с особено мнение.

Представено е становище от съдията Л. груев.

Особено мнение на съдията димитър гочев
Авторът на особеното мнение посочва следните съображения:
Производството пред Конституционния съд е уредено с разпоредби как-

то в Закона за Конституционния съд (ЗКС), така и в Правилника за организа-
цията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС). Правилата за допус-
тимите доказателства, респ. доказателствени средства, са уредени съответно 
в чл. 20 ЗКС и чл. 29 ПОДКС.

В оскъдната уредба, отнасяща се до допустимостта и събирането на до-
казателства от КС, липсват разпоредби за установяването на доказателстве-
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ната сила на писмените доказателства, представени пред Съда – истинност-
та им или достоверността, евентуално – невярно съдържание.

Според съдия Д. Гочев в производството пред КС не могат по аналогия 
да се прилагат разпоредбите на ГПК.

В особеното мнение се поддържа, че при наличието на данните от сте-
нографските протоколи от съответното заседание на НС е недопустимо да се 
изисква справка от Националната служба ,,Гранична полиция“.

Особено мнение на съдията Стефанка Стоянова
Авторът на особеното мнение намира за недопустимо събирането на 

доказателствата, допуснати с определението, относно т. 1 от искането. Съо-
браженията, развити от съдия Ст. Стоянова, са следните:

Към делото са приложени и са на разположение на Съда стенографските 
протоколи от съответните заседания на Народното събрание, а те, се подчер-
тава в особеното мнение, са доказателство за отразените в тях обстоятелства 
и констатации, включително и за наличието на необходимия за провеждане 
на заседанията брой на присъстващите народни представители, за извършва-
не на гласуването, реда, по който се осъществява, броя на гласувалите, резул-
тата от гласуването. Конституционният съдия счита, че във връзка с доводите 
по т. 1 от искането доказателства вече са събрани и се намират към делото и 
на тях именно може и трябва да се основе преценката за конституционосъо-
бразност на процедурата по гласуване и приемане на оспорените разпоредби.

Според автора на особеното мнение редът за съставяне на стенограф-
ските протоколи за заседанията на Народното събрание и за внасянето на 
поправки в тях е предмет на Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание и Конституционният съд не може да открива произ-
водство по оспорването им и да подлага на проверка съдържанието им, като 
събира други доказателства за броя на присъствалите в пленарната зала и за 
броя на гласувалите народни представители. 

Съдия Ст. Стоянова се позовава на постоянната практика на Съда в този 
смисъл (Решение № 3 от 1993 г. по к.д. № 2/1993 г., Решение № 18 от 1995 г. по 
к.д. № 16/1995 г., Решение № 25 от 1998 г. по к.д. № 22/1998 г., Решение № 28 
от 1998 г. по к.д. № 26/1998 г., Решение № 1 от 1999 г. по к.д. № 34/1998 г.) и 
счита, че КС не е обосновал отстъпването от установената практика.

Особено мнение на съдията Пенка Томчева
Авторът на особеното мнение посочва следните основания, за да се про-

тивопостави на постановеното от Конституционния съд определение – да се 
извърши справка от Националната служба ,,Гранична полиция“ за устано-
вяване присъствието или отсъствието на поименно посочените депутати в 
пленарната зала при гласуването на ЗИДЗПСК на съответните дати.

Според съдия П. Томчева кворумът по чл. 81, ал. 1 и определеното с 
чл. 81, ал. 2 от Конституцията изискване за мнозинство при приемане на 
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законите и другите актове на НС се установяват от стенографските протоко-
ли на заседанията на НС. КС, се посочва в особеното мнение, не може да от-
крива производство по тяхното оспорване. Правнорелевантна констатация 
относно наличието или липсата на кворум може да се прави само от Народ-
ното събрание, подчертава съдия П. Томчева. Тази констатация се отразява 
в протоколите на заседанието му, ,,…депутатите са длъжни според Консти-
туцията да вземат отношение по разглежданите от НС закони. В Неизпъл-
нението на това задължение е недопустимо, отбелязва авторът на особеното 
мнение, но то не дава основание за оспорване пред КС на приетите с гласо-
вете на останалите депутати закони, при положение че липсата на кворум не 
е оспорена по време на пленарното заседание и тази липса не е установена 
в стенографския протокол“. Съдия П. Томчева се позовава на установената 
практика на КС в този смисъл – по к.д. № 22/1992 г., к.д. № 16/1995 г., к.д. 
№ 2/1993 г., к.д. № 26/1998 г., к.д. № 34/1998 г., к.д. № 22/1998 г.

В особеното мнение се приема, че тъй като конституционното произ-
водство няма състезателен характер, подобно на производствата по ГПК и 
НПК, прилагането по аналогия на тези процедури е недопустимо.

Специфичният характер на конституционното производство, прави из-
вод конституционният съдия, в което извън случаите по чл. 149, ал. 1, т. 3, 
6, 7 и 8 от Конституцията не е възложено на КС да установява и оценява 
факти и обстоятелства от действителността, е пречка при разглеждане на 
конституционни спорове по чл. 149, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 други източници 
на информация да подменят отразените в протоколите от парламентарните 
заседания данни.

VIII.4.5. Искане за установяване 
противоконституционност на основание вътрешни 
противоречия във възприетата законодателна 
уредба е допустимо само ако по характер и степен 
противоречията са конституционно нетърпими

Чл. 149. (1) Конституционният съд: 
2. произнася се по искане за установяване на противоконституцион-

ност на законите и на другите актове на Народното събрание, както и на 
актовете на президента. 

РЕШЕНИЕ № 14 от 23 ноември 2000 г. по к.д. № 12/2000 г.239

делото е образувано по искане на: 50 народни представители. 
Иска се: да бъдат обявени за „противоконституционни и несъответства-

239 Обн., ДВ, бр. 98 от 1 декември 2000 г.
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щи с международните договори“ разпоредбите на § 4, 6 и 11 от Закона за изме-
нение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИДНК) (ДВ, бр. 51 от 2000 г.). 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и 4 от Конституцията.

Конституционният съд реши:
1. Обявява за противоконституционна разпоредбата на § 6 от Закона за 

изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 51 от 2000 г.). 
2. Отхвърля искането в останалата му част. 
Мотиви240:
В т. 9 от изложението на мотивите по съществото на спора Конституци-

онният съд отбелязва, че изложените доводи за вътрешни противоречия във 
възприетата законодателна уредба и неясноти при нейното тълкуване не са 
достатъчни за обявяването на съответните разпоредби за противоконститу-
ционни. Да се провежда последователно подобно разбиране, счита КС, би 
означавало да се признае на Съда компетентност за проверка на съответ-
ствие на „законите със законите“, нещо, което Конституцията не предвижда. 

КС поддържа, че въвеждането на изискване за вътрешна съгласуваност 
на законовата уредба има отношение към принципа на правовата държава, 
но само при условие, че установеното противоречие по характер и степен е 
конституционно нетърпимо. Вътрешното противоречие в закона трябва да 
засяга конституционни ценности и норми, за да бъде въздигнато в основа-
ние за обявяване на конкретни норми за противоконституционни. 

Решението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение.

Представено е становище от съдия Н. беронов. 
Както особеното мнение на съдиите Васил Гоцев и Маргарита Златаре-

ва, така и становището са по същество. 
Вж. коментар на същото решение в раздели ІІ и ІІІ.

Конституционният съд потвърждава в Решение № 6 от 2004 г. позицията 
си, изразена в Решение № 14 от 23 ноември 2000 г. 

РЕШЕНИЕ № 6 от 18 ноември 2004 г. по к.д. № 7/2004 г.241 
Конституционият съд поддържа в мотивите, че дори да има противоре-

чия между разпоредби в законодателството, те биха могли да бъдат основа-
ние за противоконституционност само ако по характер и степен са конститу-
ционно нетърпими, защото накърняват конституционни ценности и норми 
– Решение № 14 от 2000 г. по к.д. № 12/2000 г. 

240 Извадката от мотивите е само относно позицията на Съда, че по-принцип не е в компе-
тентността му да преценява вътрешна противоречивост на законодателната уредба.

241 Обн., ДВ, бр. 104 от 26 ноември 2004 г.
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Решението е подписано от 11 конституционни съдии.
Вж. коментар на същото решение в раздел ІІІ.
Вж. също и Решение на Конституционния съд № 5 от 29 юни 2000 г. по 

к.д. № 4/2000 г.242

В цитираното решение Конституционният съд поддържа в раздел 2.2.б) 
от мотивите, че „Несъвършенството на закона, изразяващо се в противоре-
чие между негови разпоредби, и изобщо с действащото законодателство, 
нарушава принципа на чл. 4, ал. 1 от Конституцията за правовата държава. 
Този конституционен принцип изисква съдържащите се в нормативните ак-
тове разпоредби да бъдат непротиворечиви, за да регулират безпроблемно 
обществените отношения (в този смисъл Решение № 9 от 30 септември 
1994 г. по к.д. № 11/1994 г. – обн., ДВ, бр. 87 от 1994 г.).“

VІІІ.5. Тълкуване на Конституцията 
от Конституционния съд
VIII.5.1. Относно ролята и обхвата на 
компетентността на Конституционния съд по чл. 149, 
ал. 1, т. 1 от Конституцията

Чл. 149. (1) Конституционният съд: 
1. дава задължителни тълкувания на Конституцията.

ОПРЕдЕЛЕНИЕ от 17 май 2004 г. по к.д. № 3/2004 г.243

делото е образувано по искане на: президента на Република България. 
Иска се: тълкуване на чл. 153 и чл. 158, т. 3 от Конституцията в смисъл, 

дали необходимите промени в Конституцията, свързани с изискванията за 
пълноправно членство на България в Европейския съюз, следва да се извър-
шат от Народно събрание или от Велико Народно събрание. 

Промените на Конституцията, предмет на питането, са: 1. Да се приеме 
конституционна разпоредба, която да предвижда органите на Европейския 
съюз да могат да приемат решения и да създават юридически актове, които 
имат наднационално, пряко и универсално действие по отношение на Репу-
блика България; 2. Да отпадне от Конституцията забраната за придобиване 
право на собственост върху земя от страна на гражданите от Европейския 
съюз; 3. Да се предвиди европейското гражданство и произтичащите от 
него последици; 4. Да се приемат разпоредби, възлагащи на национални 
държавни органи упражняването на представителните функции в органите 

242 Обн., ДВ, бр. 55 от 7 юли 2000 г., в сила от 11 юли 2000 г.
243 Необнародвано; РОКС 2004, с. 119–124.
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на Европейския съюз; 5. Да се приеме разпоредба относно възможността за 
осъществяване на предварителен контрол от Народното събрание в проце-
са на изработване на актовете, приемани от органите на Европейския съюз; 
6. Да се приеме разпоредба, позволяваща предаването на български граж-
дани на чужда държава или международен съюз за целите на наказателното 
преследване в случаите, когато това е предвидено в международен договор, 
по който Република България е страна; 7. Да се разширят признаците на 
равноправие на гражданите в съответствие с Хартата за правата на граж-
даните на Европейския съюз и да се отговори на въпроса, представляват ли 
промяна във формата на държавно устройство и на държавно управление 
посочените по-горе изменения в Конституцията.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията.

Конституционният съд определи:
Допуска за разглеждане по същество искането на президента на Репу-

блика България за тълкуване на чл. 153 и чл. 158, т. 3 от Конституцията във 
връзка с питането Народно събрание или Велико Народно събрание имат 
правомощието да изменят Конституцията. 

Мотиви:
Конституционниаят съд във фазата по допустимостта разглежда най-

напред предварителния въпрос за параметрите, в които Съдът може да уп-
ражнява даденото му от Конституцията тълкувателно правомощие. Съдът 
подчертава, че то в никакъв случай не следва да се изразява в допълване или 
дописване на Конституцията с тълкувателното решение и не такава насоче-
ност има и разглежданото искане. Питането на президента, отправено към 
КС, се посочва в мотивите, защото се иска разкриването на точното смисло-
во съдържание на чл. 153 и чл. 158, т. 3 от Конституцията, определящи ком-
петентния орган за изменение и допълнение на конституционни разпоредби.

Тълкуването на текстовете от Конституцията, посочва КС, често е свър-
зано и с отговор на определени питания (Решение № 7 от 1992 г. по к.д. № 6/ 
1992 г., обн., ДВ, бр. 56 от 1992 г.; Решение № 5 от 1993 г. по к.д. № 6/ 
1993 г., обн., ДВ, бр. 31 от 1993 г.; Решение № 13 от 1996 г. по к.д. № 11/1996 г., 
обн., ДВ, бр. 66 от 1996 г.; Решение № 18 от 2001 г. по к.д. № 15/2001 г., обн., 
ДВ, бр. 24 от 2001 г.; Решение № 11 от 2002 г. по к.д. № 18/2002 г., обн., ДВ, 
бр. 110 от 2002 г.). КС счита, че е възможно, при това от една конституционна 
разпоредба да произтичат повече въпроси, свързани с необходимост от ней-
ното неколкократно тълкуване.

В конкретния случай, се посочва в мотивите, чл. 158, т. 3 от Консти-
туцията е била тълкувана с Решение № 3 от 2003 г. по к.д. № 22/2002 г., 
обн., ДВ, бр. 36 от 2003 г., като е отговорено на питанията, „какво означава 
форма на държавно устройство и държавно управление“, както и „кога са 
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налице промени в тях“. Предметът на тълкуване по него обаче, подчерта-
ва КС, е различен от този по настоящото дело. Процесното искане, приема 
КС, съдържа различни питания от поставените по к.д. № 22/2002 г. КС е 
имал вече възможност да се произнесе с Определение от 8 август 1995 г. по 
к.д. № 23/1995 г., че обстоятелството, че един член от Конституцията е бил 
вече предмет на тълкуване, не е пречка да се иска ново тълкуване на същата 
разпоредба за разкриване на смисловото  ѝ   съдържание по повод на друг, 
различно поставен тълкувателен въпрос.

Питанията по настоящото дело, счита КС, са извън предмета на тези по 
к.д. № 22/2002 г. – в последното не са разглеждани хипотезите, поставени 
сега. Дали конкретните промени в Конституцията следва да се извършат от 
Народно събрание, или от Велико Народно събрание, обуславя искането на 
президента на Републиката за тълкуване на чл. 153 и чл. 158, т. 3 от Консти-
туцията във връзка с изискванията за пълноправно членство на България в 
Европейския съюз. Именно разграниченията в компетентността на Велико 
Народно събрание и на Народно събрание с оглед на конкретно поставените 
в искането въпроси, според КС, налагат тълкуване и на чл. 153. 

Съдът приема, че чрез решаването на конкретните проблеми в направе-
ното искане на президента се постига определена конституционно значима 
цел, което е едно от задължителните условия за допускане на искането за 
тълкуване по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията. 

КС посочва, че поставеният отделно въпрос, „представляват ли промяна 
във формата на държавно устройство и на държавно управление посочените 
по-горе изменения в Конституцията, налагащи се във връзка с приемането 
ни в Европейския съюз“, се съдържа в основното питане – коя от двете про-
цедури за изменението на Конституцията трябва да се приложи, за да се про-
мени тя в посочените в искането посоки – което изключва необходимостта 
от самостоятелното му разглеждане.

Определението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 2 
с особено мнение.

Особено мнение на съдиите Стефанка Стоянова и Маргарита Зла-
тарева

Авторите на особеното мнение считат, че на този етап от конституцион-
ния процес не следва да се дава ход за разглеждане на искането по същество.

Едно от основанията за това, се сочи в особеното мнение, е обстоятел-
ството, че предявеното пред Конституционния съд искане на президента на 
Република България е ,,озаглавено“ за задължително тълкуване на чл. 153 и 
чл. 158 от Конституцията, а в допълнително изпратеното уточнение искане-
то се свежда до тълкуване на чл. 153 във връзка с чл. 158, т. 3 от Конститу-
цията. Само това противоречие е достатъчно, считат авторите на особеното 
мнение, за да не може да се определи предметът на тълкуване.
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Съдиите Ст. Стоянова и М. Златарева считат също така, че няма яснота 
относно правния интерес, обосноваващ питането – в съобразителната част не 
се посочва дали се търси тълкуване на нормативното съдържание на първата 
посочена конституционна разпоредба, или и на двете поради тяхната неясно-
та или противоречиво, респ. нееднакво прилагане; дали става дума за искане 
относно изясняване съотношението между чл. 153 и чл. 158, т. 3 от основния 
закон – с оглед различното им прилагане и неблагоприятните последици, ко-
ито би предизвикал някой от вариантите по приложението – само при нали-
чието на които предпоставки е допустимо постановяването на тълкувателно 
решение. Вместо това, се посочва в особеното мнение, в искането се поста-
вят седем въпроса, отнасящи се до седем евентуални бъдещи изменения на 
Конституцията, свързани с присъединяването на Република България (РБ) 
към Европейския съюз (ЕС), по всеки от които КС трябва да отговори дали 
гласуването им като конституционни текстове следва да се направи от Народ-
но събрание (НС) или от Велико Народно събрание (ВНС).

Авторите на особеното мнение приемат, че фактически от КС се иска да 
очертае рамките на бъдещи промени в Конституцията, необходими за при-
съединяването на РБ към ЕС и след това да класифицира конституционните 
промени, за които е необходима процедурата на ВНС, и другите, за които 
квалифицираното мнозинство на чл. 154 – чл. 156 от Конституцията е доста-
тъчно. Изразяващите особено мнение конституционни съдии считат, че по-
ставената задача в настоящия  ѝ   вид е прекалено всеобхватна; съдържа твър-
де много неизвестни по отношение на бъдещите конституционни текстове, 
поради което включва законотворчество и вземане на политически решения 
със съответното съгласие между политическите сили за съдържанието на 
конституционни текстове, свързани с присъединяването ни към ЕС. Това е 
дейност според авторите на особеното мнение, която не може да се вмести в 
правомощието на КС по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията.

В особеното мнение се допълва, че освен това е възможно, независимо 
от твърденията на искателя, не всички от изброените случаи за бъдещи 
промени в Конституцията да бъдат обхванати от материята, уредена в т. 3 
на чл. 158 от Конституцията, в какъвто смисъл е направено допълнително-
то уточнение на искането за тълкуване. В същото време в съдържателната 
част на искането се говори за петте разпоредби на чл. 158 от Конституци-
ята, като се изразява становище, че въпросите не попадат в нито една от 
петте точки на конституционния текст, което създава противоречивост за 
обема, спрямо който КС следва да разпростре изследването си при евен-
туално отговаряне на зададените въпроси. Съществуват и варианти за 
конституционни промени, които нямат и най-далечна връзка с изменение 
на формата на държавно устройство и формата на държавно управление, 
независимо от което те също са поставени като съотносима към исканото 
тълкуване материя. Налице са и предложения за промени в основния за-
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кон, които не предизвикват никакъв спор за съдържанието и процедурата, 
по която следва да се приемат.

Авторите на особеното мнение считат, че е необходимо изясняване пред-
мета на тълкуване; изчистването му от несъотносими и несъздаващи правен 
проблем въпроси; отстраняването на неприсъщи за конституционното тъл-
куване законодателни дейности и политически решения в него; поставянето 
му в допустимите рамки на тълкувателното правомощие на КС (Определе-
ние от 12 януари 1993 г. по к.д. № 34/1992 г.). Според тях по реда на чл. 19, 
ал. 3 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд 
(ПОДКС) корекциите в искането следва да се направят от вносителя и едва 
след това да се обсъжда неговото допускане за разглеждане по същество. 
Това според тях се налага още повече и от факта, че част от разпоредба-
та на чл. 158, т. 3 за смисъла на израза ,,форма на държавно устройство и 
държавно управление“ е била вече предмет на тълкувателно Решение № 3 
от 2003 г. Конституционните съдии подчертават, че е важно да се направи 
разграничение на искането от това по цитираното дело, за да попадне то в 
тези очертани вече от практиката на КС рамки, само при наличието на които 
повторното поставяне за тълкуване на една и съща разпоредба от Консти-
туцията е допустимо – Определение от 16 януари 2003 г. по к.д. № 1/2003 г.

Според авторите на особеното мнение обемът и значимостта на обсъж-
даните по настоящото дело въпроси и последиците, които произнасянето 
на Съда ще има за развитието на парламентарния живот в Република Бълга-
рия, налагат разглеждането на делото да се проведе в три условно наречени 
заседания. 

Още във фазата по допустимостта на искането, подчертават конституци-
онните съдии, КС би следвало да се опре на съществуваща практика – Оп-
ределение от 2 март 1993 г. по к.д. № 5/1993 г. (РОКС 1993, с. 223) и много 
непубликувани определения от периода 1991–1994 г., и да даде възможност 
на заинтересуваните страни да вземат становище по допустимостта на ис-
кането, преди по този въпрос да се произнесе Съдът, за което Законът за 
Конституционния съд не е формална пречка – чл. 18, ал. 2 ЗКС дава въз-
можност заинтересуваните институции и лица да се уведомят за становища 
след образуване на делото, без да се уточнява в коя фаза на производството 
ще бъде направено. Това означава според авторите на особеното мнение, че 
тяхното становище може да бъде представено както преди определението 
за допускане, така и след него и те могат да вземат отношение не само по 
съществото на искането, но и по неговата допустимост.

Едва след като се получат становищата по допустимостта, Съдът, под-
чертават конституционните съдии, би следвало да обсъди подробно всеки 
от седемте пункта от вече конкретизираното искане, да ги съотнесе към 
нормативното съдържание на чл. 153 във връзка с чл. 158, т. 3 от Консти-
туцията (или на чл. 153 във връзка с чл. 158, или на чл. 153 и чл. 158, т. 3), 
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за да направи извод кои от зададените въпроси се отнасят към посочените 
конституционни разпоредби и може да им се отговори във връзка с искано-
то тълкуване.

Чл. 149. (1) Конституционният съд: 
1. дава задължителни тълкувания на Конституцията.

РЕШЕНИЕ № 8 от 1 септември 2005 г. по к.д. № 7/2005 г.244

делото е образуване по искане на: Върховния касационен съд. 
Иска се: тълкуване на чл. 153 и чл. 158, т. 3 от Конституцията относно 

следните питания: 
1. Ще представлява ли промяна във формата на държавно управление 

приемането на конституционна разпоредба, с която да се прогласи, че съ-
дилищата в Република България са основен носител на съдебната власт и 
единствени осъществяват държавно правосъдие?

2. Ще представлява ли промяна във формата на държавно управление 
приемането на конституционна разпоредба, с която се преструктурира про-
куратурата и се определя, че правомощията  ѝ   в рамките на съдебната власт 
са свързани само с поддържане на обвинението пред съд?

3. Ще представлява ли промяна във формата на държавно управление, 
ако се запише в Конституцията, че следствието се преструктурира, като 
участва в разследването, изпълнявайки функциите на съдии по разслед-
ването?

4. Ще представлява ли промяна във формата на държавно управление, 
ако в Конституцията се предвиди, че прокуратурата, следствието и МВР 
осъществяват единна държавна политика в борбата с престъпността и дей-
ността им в тази насока се наблюдава от Народното събрание?

5. Ще представлява ли промяна във формата на държавно управление, 
ако в Конституцията се извърши промяна в структурата и начина на изби-
ране на Висшия съдебен съвет, като се предвиди професионалната квота да 
включва като членове по право председателите на ВКС, ВАС, ръководителя 
на прокуратурата, поддържаща обвинения пред съда, както и ръководителя 
на съдиите по разследването следователи? Останалата част от професионал-
ната квота да се избира с мнозинство от две трети от всички съдии. Парла-
ментарната квота също да се избира с мнозинство от две трети.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
1. Промени в Конституцията, концентрирани в рамките на съдебната 

власт, във връзка с първите четири питания в искането, които са насоче-
244  Обн., ДВ, бр. 74 от 13 септември 2005 г.
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ни към преструктуриране, оптимизиране от съдържателна гледна точка и 
прецизиране на отделни функции на нейни органи, поставяне на акценти 
или уточняване на техни правомощия или наименования, както и взаимо-
действието им с институции на другите власти, не представляват промя-
на във формата на държавно управление и могат да бъдат извършени от 
Народно събрание, ако с тях не се нарушава балансът между властите и 
се съблюдават основните принципи, върху които е изграден действащият 
конституционен модел на държавата – правата на личността, народният 
суверенитет, политическият плурализъм, правовата държава, върховен-
ството на правото, разделението на властите и независимостта на съдеб-
ната власт. 

2. Отклонява искането по т. 5 като недопустимо. 
Мотиви245:
І. Изходни позиции 
Като посочва, че настоящото искане за тълкуване разпоредбите на чл. 153 

и чл. 158, т. 3 от Конституцията е четвъртото поред в рамките на последни-
те три години, както и като се позовава на позицията на ВКС, изразена в 
искането, че то е „от обосновано значим обществен и държавен (от гледна 
точка на приемането ни в Европейския съюз) интерес“, Конституционният 
съд счита, че указаните два фактора налагат в самото начало ясно да бъдат 
очертани изходните позиции, от които ще пристъпи към разглеждане на въ-
просите по същество. 

Относно същината и функциите на тълкуването 
Като изхожда от това, че основната му задача да бъде гарант за вър-

ховенството на Конституцията е определяща за неговата компетентност, 
КС вижда самостоятелно предвиденото правомощие на конституционната 
юрисдикция да дава задължителни тълкувания на Конституцията като спе-
цифична част при реализацията на тази задача. 

За да бъде то правилно разбрано, а и за да се избегне възможната под-
мяна на конституционно установени правомощия, тяхното заобикаляне или 
прехвърляне на отговорности, КС намира за необходимо да отговори преди 
всичко на въпросите:

Каква е същината на това правомощие и какви са неговите функции? 
КС дава обща характеристика на компетентността си по чл. 149, ал. 1, 

т. 1 от Конституцията на Република България, като посочва, че предвиде-
ното тълкуване е абстрактно, то не е свързано от конституционния законо-
дател с определен, конкретен конституционноправен спор. Съдът приема, 
че тълкуването, което е в неговата компетентност се отнася до всеобхватно 
изясняване на възможни юридически проблеми, които съществуват или 

245 Отношение към проблема за ролята и обхвата на тълкуването имат изходните позиции 
на Конституционния съд, изразени в първи раздел на мотивите.
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които ще възникнат и по чийто точен смисъл се спори (Определение № 2 
по к.д. № 5/2005 г.). 

Съдът очертава също така и характера на връзката между двата акта – 
тълкувания (съответната разпоредба, част от такава или комплекс от някол-
ко разпоредби на Конституцията) и тълкуващия (съответното решение на 
КС) – единият от тях е първичен и в този смисъл предпоставка за издаване 
на другия, тълкуващия акт, който винаги е вторичен. Вторичният акт, след 
издаването му обаче, образува с първичния акт единство, като, образно ка-
зано, тълкуващият акт се слива с тълкувания. Първичният акт, подчертава 
Съдът, не може повече да се прилага по начин, който се различава от поста-
новеното във връзка с него решение на КС. 

На основание посоченото Съдът формулира накратко функциите, свър-
зани с разглежданото правомощие. 

Като основна сред тях в мотивите се посочва съдействието на КС чрез 
тълкуването на конституционните разпоредби да се изгради ясна и непро-
тиворечива система от норми. В този смисъл Съдът свързва тълкуването с 
ефективността на основния закон. Тази функция е от особено значение за 
правната система като цяло, счита КС, доколкото Конституцията е живо, 
действащо право, има пряко и непосредствено действие и стои на върха на 
пирамидата от нормативни актове. 

Втората функция, съдът определя като превантивна, свързана с първата 
и практически неотделима от нея. Това е така, защото чрез изясняване точ-
ния смисъл на конституционните разпоредби и изграждането на стройна и 
непротиворечива система на нормативните актове, свързани с Конституция-
та, тълкуването спомага за предотвратяване използването на санкционните 
правомощия на КС – обявяването на даден закон за противоконституционен. 

Следователно, се прави извод в мотивите, правомощието на КС по чл. 149, 
ал. 1, т. 1 от Конституцията играе изключително важна роля при формирането 
и утвърждаването на върховенството на основния закон и съдейства за защи-
тата и гарантира спазването на основните права и свободи на гражданите. 

КС разглежда и възможността една и съща разпоредба на Конституция-
та да бъде многократно обект на тълкуване. 

Съдът се позовава на своята утвърдена практика, че е допустимо да 
се иска ново тълкуване на едни и същи разпоредби, но по повод на други, 
различни тълкувателни питания. В конкретния случай разпоредбите на 
чл. 158, т. 3 от Конституцията в частта  ѝ   „промени във формата на държавно 
устройство и на държавно управление“ и на чл. 153 са били тълкувани от 
КС с Решение № 3 от 2003 г. и Решение № 3 от 2004 г. и Съдът подчертава, 
че от изразените становища той изхожда и по настоящото дело, но посочва, 
че предметът на тълкуване по тях съдържа различни акценти и нюанси. Ето 
защо Съдът счита за необходимо да изясни отношението между тълкува-
телните питания (конкретните въпроси) в едно искане и обекта (обхвата) 
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на тълкуване, съдържащо се в диспозитива на решението на КС, когато той 
упражнява правомощието си по чл. 149, ал. 1, т. 1 от основния закон. 

КС се спира преди всичко на въпроса за ролята на тълкувателните пи-
тания, като приема, че тя може да се определи в две насоки – да очертаят 
рамката на тълкуването, акцентите и приоритетите в конкретния случай и 
да служат като ориентир при преценката, дали съответната разпоредба на 
Конституцията вече не е тълкувана от тази гледна точка и следователно об-
съждането на конкретен въпрос да се явява недопустимо. 

Съдът не приема тезата, че при осъществяване на своето правомощие 
в диспозитива на решението следва винаги изчерпателно да отговаря на 
поставените въпроси, защото в някои случаи съобразно особеностите им 
това разбиране би могло да подмени самата същност на разглежданото 
правомощие – изясняване точния смисъл на определена конституционна 
разпоредба – и да превърне Съда в консултативен орган или да го постави 
в положението на позитивен законодател, което очевидно е извън право-
мощията му. 

Недопустимо е, счита КС, чрез тълкуване да се търси или постига за-
обикаляне, подмяна или нарушаване на конституционно установени право-
мощия. КС подчертава, че не може чрез тълкуване да дава конкретни указа-
ния за действие (бездействие) на конституционно определените държавни 
органи, вкл. Народното събрание, още по-малко да ограничава неговата су-
веренна функция на единствен законодателен орган в държавата. 

КС приема, че тълкуването има за задача единствено да разкрие точния 
смисъл на съответната разпоредба, формулирана по необходимост твърде 
абстрактно в основния закон, да уточни смисловите акценти в нея, придър-
жайки се, разбира се, в рамките, очертани от конкретните въпроси, съдър-
жащи се в искането. 

В съответствие с посоченото КС счита, че е възможно една разпоред-
ба да бъде тълкувана неколкократно, но само и единствено при условие, че 
няма повторяемост на питанията, че се иска разкриване на смисъла  ѝ   от 
друг, различен ъгъл, от друга гледна точка или в друг контекст. 

В допълнение Съдът отбелязва, че в редица случаи преценката за тези 
обстоятелства не може да се направи преди събирането на доказателства и 
навлизане в същината на делото, поради което чл. 25, ал. 2 от Правилника 
за организацията и дейността на Конституционния съд предвижда изрично 
възможността Съдът да се произнася по въпросите за допустимостта на ис-
кането във всяка фаза от развитието на конституционния процес. 

В мотивите по-нататък КС се произнася по съществото на питането.
Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 1 с 

особено мнение 

Вж. коментар на същото решение и в раздел ІХ.
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Особено мнение на съдията Румен Янков 
Както уточнява сам авторът на особеното мнение, то се отнася единствено 

до допустимостта на искането и няма отношение към същността на делото. 
В особеното мнение, което е развито в шест раздела, преди всичко се 

уточнява предметът на питането до Конституционния съд. Според съдия Р. 
Янков разпоредбите, чието съдържание се иска от Съда да бъде изяснено, 
са по същество норми за изменение и допълнение на основния закон на 
държавата и за тях е характерно, че са еднозначни и в тях не може да се 
вложи друг смисъл – за всеки е ясно какъв е редът, по който може да се из-
мени Конституцията, чия е инициативата за това, как и с какво мнозинство 
може да се свика Велико Народно събрание (ВНС). Авторът на особеното 
мнение посочва, че изясняването на израза „Великото Народно събрание 
променя формата на държавно устройство и държавно управление ...“ в 
чл. 153, т. 3, който нормативно не е уточнен, може да се свърже с различна 
интерпретация в зависимост от лични нагласи и идеологически интереси. 
Но основните характеристики на държавното устройство и управление, 
счита съдия Р. Янков, имат трайна употреба, свързани са с основните от-
лики на държавата – според чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1 от Конституцията 
България е република с парламентарно управление и е единна държава с 
местно самоуправление – и се намират не в Глава девета, а в Глава първа 
на Конституцията, като тълкуване и на тази разпоредба не се иска, както не 
се иска и тълкуване на нито една от разпоредбите в Глава шеста „Съдебна 
власт“, в която са посочени мястото, ролята и взаимоотношенията между 
съд, прокуратура и следствие. 

При това положение в особеното мнение се поставя въпросът: какво 
пита ВКС.

Според автора на особеното мнение очевидно ВКС не пита какво е ка-
зано в основния закон, а иска в него „да се запише“ всичко онова, което е 
посочено в раздел I на настоящото особено мнение (в питането), и то от 
Обикновено Народно събрание. 

От горното, счита съдия Р. Янков, се вижда, че искането за тълкуване е 
отправено в своеобразен юридически вакуум, а не в контекста на определена 
правна норма или разпоредба на Конституцията. В този смисъл то не може да 
се свърже с определени разпоредби на Конституцията и затова е недопустимо. 

Авторът на особеното мнение, като изхожда от това, че теорията за „раз-
делението на властите“ е продукт на исторически традиции, субективни на-
гласи и съдържа неосъществени по нормативен път идеи, посочва, че едно 
питане от описаното по-горе, а именно какво трябва да бъде съдържанието и 
структурата на съдебната власт, а не какво гласи записаното в Конституция-
та, е от категорията вечни въпроси. Ето защо, счита съдия Р. Янков, то може 
да бъде обсъждано и интерпретирано във всяка насока, но такава интерпре-
тация, която не е нормативна, Съдът няма право да извърши. 
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Друго основание за недопустимост на искането, се посочва в особено-
то мнение, е обстоятелството, че не се желае тълкуване на конституционни 
принципи, норми или разпоредби, а в какъв смисъл трябва да се промени 
съществуващата структура на съдебната власт, посочена в Конституцията от 
Обикновено Народно събрание. Според съдия Р. Янков очевидно тук става 
дума за програмен ред на обществото – за политика. Затова трябва ясно да 
се каже, че един аргумент, подхранван от демократичните принципи, изис-
ква имащите политическа власт да са единствени съдии на решенията си и 
те да преценят дали имат право да извършат това. Недопустимо е вместо 
тях това да стори Съдът. Съдебният активизъм, подчертава авторът на осо-
беното мнение, крие риск от тирания (съдиите са несменяеми, с различна 
политическа нагласа, избрани по окултен за широкото общество начин и не 
носят политическа отговорност). 

В особеното мнение аргументацията се допълва с позоваване на тъл-
кувателно решение по к.д. № 22/2002 г. По посоченото дело въпросът, по-
ставен от прокуратурата, е: „Ако се премахва или премества установен 
държавен орган в друга институция, променя ли се формата на държавно 
устройство и държавно управление?“ На този въпрос в споменатото ре-
шение е отговорено в смисъл, че понятието „форма на държавно устрой-
ство и управление“ трябва да се тълкува „р а з ш и р и т е л н о“. По-на-
татък е казано, че в обема на това понятие се включват и възложените на 
тези институции правомощия – в случая съд, прокуратура и следствие, 
доколкото с изменението им се нарушава балансът между тях. В цитира-
ното решение е направен извод, че промените за това трябва да се извър-
шат от ВНС. Според автора на особеното мнение за всеки непредубеден 
се налага изводът, че сегашното искане е насочено тъкмо в противната 
насока – промени на Конституцията да се извършат от Обикновено На-
родно събрание, поради което съгласно с чл. 21, ал. 5 от Закона за Консти-
туционния съд искането и на това основание трябва да бъде отклонено. 

В заключителната част на особеното мнение съдия Р. Янков ясно форму-
лира и поддържа виждането, че Съдът очевидно е поканен да извърши нелек 
преход в обратна посока, но подчинявайки се на изискването за предвиди-
мост на съдебните актове и от съображения да не „бъде третиран като торба 
с късмети“, не би следвало да променя решението си. Няма основания, счита 
съдия Р. Янков, да се отстъпи от постановеното през 2002 г. решение, още 
повече, че оттогава са минали само две години и съставът на Съда в болшин-
ството си е същият. 

Единственият изход според автора на особеното мнение е Съдът да на-
мери сили да остави политиците да вземат легитимното решение. Гаранци-
ята, дали то ще е съобразено с Конституцията, е самата Конституция – ре-
шението на Народното събрание за изменение на Конституцията подлежи 
на съдебен контрол. 
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VIII.5.2. Относно допустимостта на тълкувателното 
искане

VIII.5.2.1. Когато са постъпили две искания за задължително 
тълкуване на една и съща разпоредба или на една и съща 
част от разпоредба на Конституцията с идентичност на 
питането и Конституционният съд се е произнесъл по едното 
от тях, налице е изчерпване предмета на тълкуване  
и второто искане се явява недопустимо

ОПРЕдЕЛЕНИЕ № 7 от 10 април 2003 г. по к.д. № 21/2002 г.246

делото е образувано по искане на: народните представители.
Иска се: задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 158, т. 3 от 

Конституцията в частта  ѝ   ,,промени във формата на държавно устройство и 
на държавно управление“.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд определи: 
Прекратява производството по к.д. № 21/2002 г. по описа на Конститу-

ционния съд.
Мотиви:
В кратките си мотиви Конституционният съд посочва, че с Решение № 3 

от 10 април 2003 г. по к.д. № 22/2002 г. вече се е произнесъл по искането за 
задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 158, т. 3 от Конституцията 
в частта  ѝ   ,,промени във формата на държавно устройство и на държавно 
управление“. На това основание КС счита, че искането, с което отново се 
иска задължително тълкуване на същия текст от Конституцията и по което 
искане е образувано к.д. № 21/2002 г., е недопустимо поради изчерпване на 
предмета на тълкуване.

Определението е подписано от 10 конституционни съдии, от които 1 
с особено мнение.

Представено е и едно становище от съдията димитър гочев. 

Особено мнение на съдията Живан белчев
Авторът на особеното мнение счита, на първо място, че искането, пре-

дявено на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията, не отговаря на 
изискванията на чл. 17, ал. 1 от Закона за Конституционния съд (ЗКС), чл. 
18, ал. 1 и 2, т. 4 от Правилника за организацията на дейността на Конститу-
ционния съд (ПОДКС) и установената практика на Съда (вж. Определение 
от 30 април 1998 г. по к.д. № 14/1998 г.).

246 Необнародвано; РОКС 2003, с. 156–159.
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Съдия Ж. Белчев подчертава, че правният интерес при тълкувателното 
искане е задължителна процесуална предпоставка за допустимостта на ис-
кането за задължително тълкуване по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията и 
то се обосновава от наличието на съществуващи неясноти относно смисъла 
и съдържанието на конституционната норма, а така също и от противоречи-
вото или нееднакво прилагане на тази норма, което води до неблагоприятни 
и нежелателни последици при прилагането  ѝ  .

Предвид на това, се посочва в особеното мнение, че в указания от Кон-
ституционния съд (КС) срок искателите не са отстранили недостатъците в 
депозираното от тях искане, а именно: не са посочили обстоятелствата, на 
които основават своето искане за тълкуване на посочената конституционна 
норма, тъй като не обосновават своето разбиране в какъв смисъл трябва да 
се тълкува конституционната норма; не са посочили правния интерес на ис-
кането; нямат и единно становище, в какво се състои самото искане за тъл-
куване, т.е. не е определен точно предметът на тълкуване, производството 
по делото следва да се прекрати.

Авторът на особеното мнение счита, че липсва и единна воля, единно 
становище по поставения въпрос пред КС – тази липса касае въпроса, в 
какво се състои самото искане, т.е. какъв е предметът на спора. Според 
съдия Ж. Белчев в обстоятелствената част искателите не излагат съобра-
жения за смисъла на конституционната норма, която според тях се нуждае 
от тълкуване, поради което не може да се направи изводът, че е налице 
единно становище по въпроса, в какво се състои искането на групата на-
родни представители.

Това съмнение се поражда, счита той, и от обстоятелството, че те искат, 
от една страна, тълкуване на разпоредбата на чл. 158, т. 3 от Конституцията 
в частта  ѝ   относно израза ,,промени във формата на държавно устройство 
и на държавно управление“ в контекста на евентуални бъдещи промени в 
Конституцията, а от друга страна – искат да се изяснят компетенциите на 
Обикновеното Народно събрание.

В особеното мнение се подчертава, че предмет на тълкуване могат да 
бъдат само конкретни конституционни норми от сега действащата Консти-
туция. Според принципите на конституционализма, счита авторът на особе-
ното мнение, КС не може да дава предписания чрез тълкуване на чл. 158, т. 
3 от Конституцията от компетенциите на Обикновено или Велико Народно 
събрание за евентуални бъдещи промени в Конституцията.

Искането според автора на особеното мнение по-скоро представлява 
едно ,,опипване на почвата“ досежно възникналите в политическото прос-
транство съждения за промени в Конституцията. Съдия Ж. Белчев е катего-
ричен, че КС не е политически орган и затова няма конституционно задъл-
жение да се произнася по въпроси, които са предмет на дебати, възникнали в 
политическото пространство. Той постановява своите актове по смисъла на 
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чл. 149, ал. 1, т. 1 и 2 от Конституцията въз основа на мотивирани искания, 
които трябва да са пълни, точни и конкретни и да са направени от годен су-
бект по чл. 150, ал. 1 от Конституцията.

В допълнение съдия Ж. Белчев посочва, че също така КС не е кон-
султативен орган, затова няма конституционното задължение при нужда 
да дава консултации или предварително да изразява своето становище по 
един или друг казус, предмет на висящо или евентуално бъдещо произ-
водство.

VIII.5.2.2. Когато искането за тълкуване има за предмет 
изясняване съотношението между две конституционни 
разпоредби, по които Конституционният съд се е произнасял, 
но с него се поставят въпроси, които излизат от предмета  
на предишното питане, искането е допустимо

ОПРЕдЕЛЕНИЕ от 16 януари 2003 г. по к.д. № 1/2003 г.247

делото е образувано по искане на: президента на Републиката.
Иска се: да се даде задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 84, 

т. 11 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията. 
Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2  

от Конституцията.
Конституционният съд определи:
Допуска за разглеждане по същество искането на президента на Репу-

бликата за даване задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 84, т. 11 
във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията.

Мотиви:
Производството е във фазата по допустимостта по смисъла на чл. 19, 

ал. 1 ЗКС.
Конституционният съд приема, че е допустимо тълкувателно питане, 

което, макар и да се отнася до вече тълкуван с постановено решение от Съда 
конституционен текст, поставя въпроси извън предмета на предходното тъл-
куване.

Според КС вярно е, че по въпроса за съотношението между правомо-
щието на парламента по чл. 84, т. 11 и възможността му да ратифицира и 
денонсира международни договори, които имат политически или военен ха-
рактер, посочена в чл. 85, ал. 1, т. 1 от основния закон, КС се е произнесъл с 
тълкувателно Решение № 6 от 1999 г. по к.д. № 5/1999 г. В него обаче, посоч-
ва КС, разрешението на Народното събрание по чл. 84, т. 11 е обсъждано във 
връзка с тези международни договори по чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията, 

247 Необнародвано; РОКС 2003, с. 147–148.



758   VІІІ. КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

в които конкретно са уредени целите, редът, условията и времето на преби-
ваване на чужди войски на територията на страната или преминаването им 
през нея. 

КС приема, че в настоящото искане за тълкуване поставените въпроси 
излизат извън предмета на тълкуване по цитираното тълкувателно решение, 
поради което няма пречка разпоредбата на чл. 84, т. 11 да бъде разгледана 
във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията в светлината на зададените 
въпроси.

Определението е подписано от 10 конституционни съдии. 

VIII.5.2.3. Изискване за правен интерес при предявяване  
на тълкувателно питане
VIII.5.2.3.а. Правен интерес от тълкуване на Конституцията може 
да бъде обстоятелството, че се разработва законопроект по материя, 
уреждана от конституционна разпоредба, чието тълкуване се иска

ОПРЕдЕЛЕНИЕ от 17 април 1997 г. по к.д. № 4/1997 г.248 
делото е образувано по искане на: Министерския съвет на Република 

България.
Иска се: задължително тълкуване на чл. 18, ал. 1 от Конституцията за 

„съотнасянето на понятието „национално значение“ към водите и горите 
или само към парковете“.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд определи:
Допуска за разглеждане на искането на Министерския съвет на Репу-

блика България за даване на задължително тълкуване на чл. 18, ал. 1 от Кон-
ституцията относно това, дали понятието „национално значение“, употребе-
но в текста, се отнася към водите и горите, или само към парковете.

Мотиви:
Конституционният съд приема, че искането следва да бъде допуснато 

за разглеждане по същество. Според КС искателят установява правния си 
интерес от тълкуването с обстоятелството, че в момента се разработват за-
конопроекти за водите и горите, за които точното определяне на приложно-
то поле на понятието „национално значение“, употребено в чл. 18, ал. 1, ще 
има съществено значение. Правният интерес се обосновава и с прилагането 
на Закона за концесиите, чието изпълнение е възложено на Министерския 
съвет.

Определението е подписано от 11 конституционни съдии. 
248 Необнародвано; РОКС 1997, с. 136.
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VIII.5.2.3.б. Неясноти относно смисъла и съдържанието  
на конституционната разпоредба, а така също  
и противоречивото или нееднакво прилагане на същата  
обосновават правен интерес от тълкуването

РЕШЕНИЕ № 2 от 28 март 2002 г. по к.д. № 2/2002 г.249

делото е образувано по искане на: главния прокурор. 
Иска се: задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 98, т. 6 и чл. 100, 

ал. 2 от Конституцията в частта им „предложение на Министерския съвет“ 
и на разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от Конституцията в частта  ѝ   „предложе-
ние на Висшия съдебен съвет“ по въпросите: какъв е правният характер на 
тези предложения, съставляват ли административен акт в собствен смисъл и 
подлежат ли на съдебен контрол от страна на Върховния административен 
съд (ВАС) и в случаите, когато президентът на Републиката е издал указ въз 
основа на тях. 

В съобразителната част на искането се посочва нуждата от задължи-
телното тълкуване с оглед образувани във Върховния административен 
съд дела, по които се атакуват предложението на Министерски съвет (МС) 
до президента на Републиката за освобождаване на директора на НСБОП 
и предложенията на Висшия съдебен съвет (ВСС) до президента за назна-
чаване на председателите на Върховния касационен съд (ВКС), Върховния 
административен съд и главния прокурор, въз основа на които предложения 
са издадени укази на президента.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
Назначаването и освобождаването на лицата по чл. 98, т. 6, чл. 100, ал. 2 и 

чл. 129, ал. 2 от Конституцията става с указ на президента, който единствено 
може да бъде атакуван за противоконституционност пред Конституцион-
ния съд. 

Правната сигурност и изключително значимите публични функции 
на ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните 
представители на Република България в международни организации, на 
висшия команден състав на въоръжените сили, на председателите на Вър-
ховния касационен съд, Върховния административен съд и главния проку-
рор налагат стабилност на указите за тяхното назначаване и освобождаване. 
Те не могат да се поставят в зависимост от по-късно решение на съд, прове-
ряващ законността на подготвителния акт. 

249 Обн., ДВ, бр. 35 от 5 април 2002 г..
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Мотиви:
По допустимостта на искането 
Конституционният съд многократно се е произнасял относно условията, 

при които се упражнява правомощието му за даване задължително тълкува-
не на конституционни разпоредби по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията, 
както и за неговите допустими предели – Определение № 2 от  9 февруари 
1993 г. по к.д. № 34/1992 г., Определение № 5 от 23 февруари 1993 г. по к.д. 
№ 35/1992 г., Определение № 9 от 19 декември 1996 г. по к.д. № 30/1996 г., 
Решение № 11 от 20 октомври 1994 г. по к.д. № 16/1994 г., Определение от 
30 април 1998 г. по к.д. № 14/1998 г. 

КС посочва в мотивите, че предмет на настоящото искане са конститу-
ционни разпоредби, чието нормативно съдържание, видно от изложените 
становища на конституираните страни, се възприема по различен начин, 
както и че е налице обоснован интерес от даването на тяхното задължи-
телно тълкуване. Според КС именно ясното и безпротиворечиво тълкуване 
на разпоредбите на Конституцията, каквото Съдът е компетентен да даде, 
уреждащи възникнали конституционноправни проблеми, ще възпрепятства 
нарушаването на основния закон, респ. ще предотврати използване на санк-
ционните правомощия на Конституционния съд. 

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 3 с 
особено мнение. 

Вж. коментар на същото решение в раздел ІV.

Особено мнение на съдията Людмил Нейков 
Като посочва, че тълкувателното питане е основано на липсата на из-

рична уредба, на поставения в него въпрос, в конституционната разпоредба, 
чието тълкуване се иска, съдия Л. Нейков подчертава, че принципно се про-
тивопоставя на такова тълкуване от Конституционния съд, което замества 
липсваща конституционна или законодателна уредба. Това е така, защото 
това би означавало създаването на нова конституционна уредба, равнознач-
но на допълване на Конституцията, каквото правомощие КС няма. 

В случая обаче според автора на особеното мнение не е налице липса въ-
обще на конституционна уредба. Съдия Нейков счита, че конституционният 
законодател изрично е регламентирал възможността за съдебен контрол на 
актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, 
посочени в закона, и това е направено с разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Кон-
ституцията, като е посочен и компетентният за това орган в лицето на ВАС.

Упражняването от компетентния съд на регламентирания от Конститу-
цията съдебен контрол, при сезирането му със съответната жалба, посочва 
съдия Нейков, предпоставя преди всичко преценка за допустимостта на по-
дадената жалба. Именно при тази преценка Съдът задължително проверява 
и дали жалбата е насочена срещу административен акт. 
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Ето защо, приема авторът на особеното мнение, е недопустимо по пътя 
на исканото тълкуване на посочените текстове от Конституцията да се дава 
отговор на въпрос, който е конституционно уреден, макар и в друг текст на 
Конституцията, а още по-малко КС да изземва от ВАС правомощия, предос-
тавени му от конституционния законодател. 

ОПРЕдЕЛЕНИЕ от 24 септември 2002 г. по к.д. № 18/2002 г.
делото е образувано по искане на: Пленума на Върховния касационен 

съд.
Иска се: тълкуване на чл. 106, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията, 

както и установяване на противоконституционността на § 49, т. 2 от Закона 
за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 74 
от 30 юли 2002 г.), с който е създадена нова ал. 2 на чл. 139б от Закона за 
съдебната власт. 

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд определи:
Допуска за разглеждане по същество искането на Пленума на Върхов-

ния касационен съд за: 
А. Тълкуване на чл. 106, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията относно 

следните тълкувателни питания: 
1. Прогласеното в чл. 8 от Конституцията разделение на властите из-

ключва ли възможността изпълнителната власт директно, чрез други субе-
кти или чрез упълномощаване по реда на закона да упражнява правомощия-
та по стопанисване на държавно имущество, необходимо за осъществяване 
функциите на съдебната власт?

2. Терминът „организира“, употребен в чл. 106 от Конституцията относно 
държавното имущество, необходимо за функциониране на съдебната власт, 
не трябва ли да се тълкува в смисъл, че изпълнителната власт в лицето на 
Министерския съвет или на министъра на правосъдието може да организира 
стопанисването на такова имущество единствено като предоставя това сто-
панисване изключително и само на съответните органи на магистратурата? 

3. Понятието „независима“, употребено за съдебната власт по чл. 117, 
ал. 2 от Конституцията, включва ли в себе си и независимост в управлението 
и стопанисването на предоставеното  ѝ   имущество?

Б. Установяване противоконституционността на § 49, т. 2 от Закона за 
изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 74 от 
30 юли 2002 г.), с който е създадена нова ал. 2 на чл. 139б от Закона за съ-
дебната власт. 

Мотиви:
Производството е във фазата по допустимостта на искането по смисъла 

на чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционния съд (ЗКС). 
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По искането за тълкуване на Конституцията – чл. 106, чл. 8 и чл. 117, 
ал. 2, Конституционният съд (КС) преди всичко установява налице ли е пра-
вен интерес от тълкуването и установява действителната воля на искателя. 

Конституционният съд посочва, че при искане за тълкуване трябва да 
са налице различни възможни решения при разкриване на смисъла, който 
може да се вложи в съответния конституционен текст (Решение № 11 от 20 
октомври 1994 г. по к.д. № 16/1994 г., обн., ДВ, бр. 92 от 1994 г.). Според 
КС редакцията на първото тълкувателно питане не може да се свърже с въз-
можни различни решения, защото съгласно чл. 105, ал. 1 от основния закон 
Министерският съвет трябва да упражнява правомощията си в съответствие 
с Конституцията.

Необходимо е тълкуване на чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията, за да 
може Министерският съвет да упражнява правомощията си в съответствие 
със смисъла, вложен в конституционните разпоредби. 

При преценка за допустимостта на искането, счита КС, следва да се даде 
предимство на действителната воля, изразена в мотивите на искането, и в 
съгласие с нея да се уточни тълкувателният въпрос (Определение от 31 март 
1998 г. по к.д. № 11/1998 г. и Решение № 5 от 22 март 2001 г. по к.д. № 5/ 
2001 г., обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.). 

Второто и третото питане са за тълкуване на термина „организира“, упо-
требен в чл. 106, и на понятието „независима“, употребено в чл. 117, ал. 2 
от Конституцията, за да се определи обхватът на правомощието на съдебна-
та власт относно държавното имущество, необходимо за осъществяване на 
нейните функции. 

Така конкретизирани, питанията за тълкуване на чл. 106, чл. 8 и чл. 117, 
ал. 2 от Конституцията, посочва КС, определят същността и предмета на 
исканото тълкуване. 

Според КС в искането е изяснен и правният интерес от задължителното 
тълкуване. 

Той се обосновава от обстоятелството, че министърът на правосъдието 
в конкретни свои действия влага друг смисъл в посочените три конститу-
ционни разпоредби, различен от разбиранията и становищата на органите 
на магистратурата, което от своя страна поражда сериозни затруднения в 
дейността на изпълнителната и съдебната власт. 

Според КС чл. 106 от Конституцията посочва като правомощие на Ми-
нистерския съвет организирането, стопанисването на държавното имуще-
ство, но не съдържа разпоредба и за управление на същото имущество, по-
ради което в определението следва да остане конституционната редакция 
на чл. 106, чието тълкуване се иска. 

КС отбелязва, че макар и вече да е дал задължителни тълкувания на 
чл. 106 от Конституцията с Решение № 14 от 12 септември 1995 г. по 
к.д. № 23/1995 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 1995 г.) и Решение № 6 от 29 март 
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2001 г. по к.д. № 17/2000 г., (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.), то е по въпроси, 
различни от поставените с искането по настоящото дело. 

Ето защо, приема КС, няма пречка по смисъла на чл. 21, ал. 5 ЗКС да 
бъде направено и допуснато за разглеждане по същество искането на Плену-
ма на Върховния касационен съд. 

Определението е подписано от 12 конституционни съдии.

VIII.5.2.3.в. Когато искане за тълкуване се отнася до 
конституционна разпоредба или част от нея, която е ясна и не 
подлежи на тълкуване, искането се отклонява

ОПРЕдЕЛЕНИЕ № 6 от 20 март 2003 г. по к.д. № 19/2002 г.250

делото е образувано по искане на: група народни представители. 
Иска се: тълкуване на чл. 18, ал. 1 от Конституцията в частта на текста 

,,определени със закон“, отнасящ се до горите, парковете с национално зна-
чение и природните и археологическите резервати, които са изключителна 
държавна собственост. Пита се ,,кои би следвало да бъдат елементите и па-
раметрите (като например местност, площ, граници и др.), съдържащи се в 
съответния закон, за да се приеме, че законовите норми еднозначно опре-
делят изключителната собственост на държавата без рискове, в резултат на 
различни интереси, с нормативен акт с по-нисък ранг да бъдат накърнени 
държавни интереси“.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд определи:
Отклонява искането на група народни представители от XXXIX Народ-

но събрание за тълкуване на чл. 18, ал. 1 от Конституцията в частта на текста 
,,определени със закон, са изключителна държавна собственост“, отнасящ 
се до горите, парковете с национално значение и природните археологиче-
ски резервати, и отговаря със задължително тълкуване на въпроса, кои би 
следвало да бъдат елементите и параметрите, съдържащи се задължително 
в съответния закон, за да се очертаят точно отделните обекти.

Прекратява производството по к.д. № 19/2002 г.
Мотиви:
Производството е във фазата на допустимостта на искането по смисъла 

на чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционния съд (ЗКС).
Конституционният съд намира, че разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Кон-

ституцията в частта на текста: ,,определени със закон, са изключителна 
държавна собственост“, е ясна и не подлежи на тълкуване. Посочването, 

250 Необнародвано; РОКС 2003, с. 149–152.
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че изключителна държавна собственост са тези гори, паркове с национално 
значение, природни и археологически резервати, които са определени със 
закон, счита КС, не буди никакво съмнение, че законът трябва ясно да ги 
индивидуализира и определи. Всяко друго изброяване в тази насока би оз-
начавало КС по същество да даде указание, какво трябва да съдържа един 
бъдещ закон.

Определението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 2 
с особено мнение. 

Особено мнение на съдията Маргарита Златарева
Авторът на особеното мнение счита, че направеното искане за тъл-

куване би следвало да се допусне за разглеждане по същество, тъй като 
квалификацията ,,ясна конституционна разпоредба, която не се нуждае от 
тълкуване“, не може и не следва да се прави. И това е така, счита съдия М. 
Златарева, защото тази преценка, която също е проява на воля и мисъл, е 
субективна. 

Според съдия М. Златарева именно правомощието на Конституционния 
съд  по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията има за задача да преодолее 
подобно различие. В особеното мнение се изразява виждането, че на тъл-
кувателната дейност, като процес на познание, следва да подлежат всички 
отделни части на конституционните норми, независимо доколко ясни из-
глеждат те. Да се отказва искане за тълкуване на конституционна норма с 
подобен мотив, счита авторът на особеното мнение, представлява отказ от 
конституционно правосъдие.

Отклоняване на искане за тълкуване, се подчертава в особеното мнение, 
може да има само в случаи, в които задължителното тълкуване на КС за кон-
кретната част от конституционната разпоредба вече е направено по повод на 
друго искане, и то в контекст, съвпадащ в последващото заявено питане.

Поради изложените съображения авторът на особеното мнение счита, 
че искането за тълкуване на частта от разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Кон-
ституцията, отнасяща се до определените със закон гори и паркове с нацио-
нално значение, както и природните и археологическите резервати, които са 
изключителна държавна собственост, следва да бъде допуснато до разглеж-
дане по същество.

Особено мнение на съдията Живан белчев
Според автора на особеното мнение искането за задължително тълкува-

не на разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Конституцията в частта  ѝ   ,,определени 
със закон“ не следва да се отклонява, а производството по делото следва да 
се прекрати.

Съдия Ж. Белчев поддържа, че основание за това са недостатъци на са-
мото искане, които не са отстранени с депозираното допълнително писме-



765VІІІ.5. ТЪЛКУВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА...

но становище от 11 декември 2002 г., подписано от народния представител 
Евдокия Манева като представител на останалите народни представители, 
подписали искането. 

Съдия Ж. Белчев излага съображенията си за това в две точки.
На първо место, авторът на особеното мнение посочва, че искателите 

не сочат правния интерес за задължително тълкуване на посочения консти-
туционен текст. В искането, както и в допълнителното становище, според 
съдия Ж. Белчев не се излагат съображения за необходимостта от тълкува-
не на конкретната конституционна норма – наличието на неясноти относно 
смисъла и съдържанието  ѝ  , а така също противоречиво или нееднакво при-
лагане на нормата, което води до неблагоприятни и нежелателни последици 
при прилагането  ̀и  . В особеното мнение се приема, че разпоредбата на чл. 18, 
ал. 1 от Конституцията в частта  ѝ   ,,определени със закон“ е ясна и не подле-
жи на тълкуване, тъй като конституционният законодател е посочил, че под-
земните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, 
както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и ар-
хеологическите резервати, които са определени със закон, са изключителна 
държавна собственост и обстоятелството, че законът трябва да ги индиви-
дуализира и определи, не буди никакво съмнение. Всяко друго изброяване 
в тази насока, счита съдия Ж. Белчев, би означавало Конституционният съд 
да даде указание, какво трябва да съдържа един бъдещ закон, което е извън 
неговата компетентност. 

Съдия Ж. Белчев счита, че искателите не са отстранили и констатирания 
от КС недостатък относно активната си легитимация.

Това е така, защото искането след депозирането му в КС се поддържа 
само от 47 народни представители поради това, че един от подписалите 
народни представители е починал. Конституционният съд правилно е при-
ел, че се касае за отстраним недостатък на искането. Авторът на особено-
то мнение не приема обаче този недостатък, въпреки указанията на Съда, 
да е отстранен с прилагането на подписа на друг народен представител (на 
мястото на починалия народен представител), защото в случая този народен 
представител вече е положил своя подпис лично за себе си под определен 
номер в искането.

Очевидно искателите не са отстранили констатирания недостатък от-
носно активната легитимация, заключава съдия Ж. Белчев, тъй като искане-
то е подписано само от 47 народни представители, а не от 48 народни пред-
ставители, както изисква разпоредбата на чл. 150, ал. 1 от Конституцията и 
каквато е практиката на КС – Определение № 2 от 9 февруари 1993 г. по к.д. 
№ 34/1992 г.; Определение от 6 юли 1993 г. по к.д. № 11/1993 г. и Определе-
ние № 2 от 14 април 1994 г. по к.д. № 1/1994 г.
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VIII.5.2.4. Конституционният съд не се произнася  
със задължително тълкуване, когато липсва  
конституционна разпоредба, към която да се отнесе 
поставеният тълкувателен въпрос

ОПРЕдЕЛЕНИЕ от 21 декември 2005 г. по к.д. № 8/2005 г.251

делото е образувано по искане на: главния прокурор. 
Иска се: Искането включва две точки:
С първата се оспорва конституционосъобразността на чл. 5, ал. 2 от За-

кона за Конституционния съд (ЗКС), на чл. 38, ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и на чл. 125а, ал. 8 от Закона 
за съдебната власт като противоречащи на чл. 148, ал. 1, т. 1, чл. 139, ал. 1 
и чл. 129, ал. 5 от Конституцията, които определят продължителността на 
мандатите на тези органи. 

По точка втора се иска задължително тълкуване на чл. 93, ал. 1 от Кон-
ституцията, който определя петгодишен мандат на президента, но не урежда 
въпроса, кой изпълнява президентските правомощия след изтичане на този 
срок и до встъпване в длъжност на новоизбрания президент.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
и т. 2 от Конституцията.

Конституционният съд определи:
Допуска за разглеждане по същество на искането на главния прокурор 

на Република България за установяване противоконституционност на: чл. 5, 
ал. 2 от Закона за Конституционния съд, чл. 38, ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 125а, ал. 8 от Закона за 
съдебната власт. 

Отклонява искането на главния прокурор на Република България по точ-
ка втора за задължително тълкуване на чл. 93, ал. 1 от Конституцията. 

Мотиви:
Производството е във фазата по допустимост по смисъла на чл. 19, ал. 1 

ЗКС. 
По точка втора от искането КС счита, че не са налице условията за раз-

глеждане по същество. 
Според КС чл. 93, ал. 1 от Конституцията, който се сочи като предмет на 

задължително тълкуване по искането, урежда единствено реда за избиране 
на президент и срока на мандата му. В него няма уредба по въпроса, кой из-
пълнява функциите на президента след изтичане на мандата и до встъпване 
в длъжност на новоизбрания президент. 

При това положение КС намира, че не може да се произнесе със задъл-
жително тълкуване, защото би следвало да се постави в положение на пози-

251 Вж. също и Определение от 26 януари 2006 г. по к.д. № 10/2005 г.; РОКС 2006, с. 97–101.
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тивен законодател – да създаде липсваща правна уредба, а той няма такова 
правомощие. 

Определението е подписано с особено мнение от съдиите Маргарита 
Златарева, Мария Павлова и Емилия друмева по т. 2. 

Особено мнение на съдията Маргарита Златарева 
В особеното мнение се посочва, че според постоянната практика на Кон-

ституционния съд едно искане за тълкуване на конституционни разпоредби 
е допустимо, ако са изложени съображения за противоречиво или нееднакво 
прилагане на конституционната норма или има опасност от неблагоприятни 
или нежелани последици при приложението  ѝ  . 

В настоящия случай искателите посочват противоречива практика на 
Конституционния съд относно момента на прекратяване на правомощията 
за длъжности с конституционно определен мандат, както и законови разпо-
редби, в които въпросът е разрешен по различен начин.

Според автора на особеното мнение съображението, че поради лако-
ничността на конституционния текст не може да се отговори на поставения 
тълкувателен въпрос, е отказ от правомощието на Конституционния съд по 
чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията и в разрез с утвърдената до този момент 
практика. 

Няма никаква причина Съдът да откаже тълкуване със съображение 
за непълнота на Конституцията, като се има предвид, че конституционни-
те норми по принцип съдържат по-голяма доза абстрактност от законовите 
правила и винаги се е приемало, подчертава съдия М. Златарева, че право-
мощието по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията помага за преодоляване на 
тази абстрактност. 

Особено мнение на съдията Емилия друмева
Съдия Е. Друмева не подкрепя определението в частта му, с която се от-

клонява по недопустимост искането на главния прокурор за задължително 
тълкуване на чл. 93, ал. 1 от Конституцията.

Основанието за това според автора на особеното мнение е, че използва-
нето на такава мотивация (че ако съдът произнесе задължително тълкува-
не по нея, ще създаде липсваща правна уредба, каквото правомощие няма) 
във фазата по допустимост може да прегради по-нататъшното разглеждане 
по същество на исканото тълкуване (какъвто е случаят). Според съдията 
подобна мотивация не съответства на една от основните характеристики на 
конституционното право, а именно че то е „рамково право“. Конституцията 
не може и не съдържа уредба на всяка възможна житейска ситуация, свър-
зана с органите, които черпят своите правомощия пряко от нея. Тя съдър-
жа принципи и основни правни конструкции на държавната организация, 
в чиито рамки трябва да могат да се разположат възникналите отношения, 
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свързани с конституционните органи. И задача на Конституционния съд е, 
тълкувайки Конституцията, не само да констатира, че няма изрична уредба, 
а да се опита да очертае тази рамка, в случай че тя е неясна и да изведе на 
преден план релевантните конституционни принципи, вкл. и de lege ferenda. 

Особено мнение на съдията Мария Павлова 
В особеното мнение се приема, че искането за задължително тълкуване 

на чл. 93, ал. 1 от Конституцията следва да се допусне до разглеждане по 
същество, защото то има за предмет разпоредба, която е неясна – тя урежда 
петгодишен мандат на президента, но не определя какви са последиците от 
изтичане на този срок. Този въпрос не е уреден изрично в Конституцията и 
не е предвидена възможност да бъде нормиран по законодателен ред. Един-
ствената възможност да се внесе яснота по него е задължителното тълкува-
не на Конституционния съд. 

Авторът на особеното мнение не споделя позицията на Съда, че тълку-
ване не следва да се допусне поради липса на изрична уредба по поставения 
тълкувателен въпрос и невъзможност Съдът да създаде липсващото правило 
и посочва, че противоположно становище е изразено в мотивите на Решение 
№ 4 от 21 април 2005 г. по к.д. № 11/2004 г. Конституционният съдия счита, 
че с постановеното определение КС отказа правосъдие, вместо да продължи 
своята 14-годишна практика, при която е изяснявал чрез тълкуване редица 
неясни или непълни конституционни разпоредби. 

VІІІ.6. Производство пред Конституционния съд
VIII.6.1. Производството по конституционно дело  
може да бъде прекратено и след като е допуснато  
за разглеждане по същество, поради оттегляне  
на искането от вносителя

ОПРЕдЕЛЕНИЕ от 27 април 1999 г. по к.д. № 2/1999 г.252

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване противоконституционността на разпоредбата на 

чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за подпомагане на земеделските производители  
(ЗПЗП) (ДВ, бр. 58 от 1998 г.; доп., бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 153 от 1998 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд определи:
Прекратява производството по к.д. № 2/1999 г.
252 Необнародвано; РОКС 1999, с. 196.
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Мотиви:
В мотивите КС най-напред посочва фактите по образуване и допускане 

на делото за разглеждане по същество: делото е образувано на 12 февруари 
1999 г.; с Определение от 23 февруари 1999 г. искането е допуснато за раз-
глеждане по същество и са конституирани заинтересуваните страни по дело-
то (както и с Определение от 24 февруари 1999 г.). С писмо № И-225.99 от 
26 април 1999 г. главният прокурор на Република България оттегля искането.

Конституционният съд предвид характера на производството, както и сво-
ята постоянна практика (Определение № 4 от 18 февруари 1993 г. по к.д. № 
26/1992 г.; Определение № 6 от 29 октомври 1996 г. по к.д. № 23/1996 г. и Оп-
ределение № 8 от 19 декември 1996 г. по к.д. № 28/1996 г.) намира, че произ-
водството по делото следва да бъде прекратено поради оттегляне на искането.

Определението е подписано от 12 конституционни съдии.

ОПРЕдЕЛЕНИЕ № 3 от 7 март 2006 г. по к.д. № 3/2006 г.253

делото е образувано по искане на: главния прокурор на основание 
чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4, изр. 2 и 3 от Конституцията. 

Иска се: установяване на противоконституционността на чл. 1, чл. 3, 
чл. 4, чл. 8, чл. 9, чл. 12, чл. 17, чл. 22, ал. 3, чл. 25 и чл. 27 от Закона за 
отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дей-
ност (обн., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г.), както и на несъответствие на съ-
щите разпоредби с международни договори, по които Република България 
е страна, а именно: чл. 6, т. 2 от Европейската конвенция за защита правата 
на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и Допълнителния протокол към 
ЕКЗПЧОС; с чл. 14, § 2 от Международния пакт за граждански и полити-
чески права (МПГПП).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

Конституционният съд определи:
Прекратява производството по к.д. № 3/2005 г.
Мотиви:
Конституционният съд посочва, че след допускане на искането за раз-

глеждане по същество и конституирането на заинтересувани страни с Оп-
ределение от 23 февруари 2006 г., с писмо № 47 от 24 февруари 2006 г. 
главният прокурор оттегля искането. Основанието за това е, че не споделя 
аргументите, посочени от главния прокурор с изтекъл мандат, и моли произ-
водството да бъде прекратено.

Конституционният съд приема, че производството следва да се прекра-
ти, тъй като Съдът не може да се самосезира; той действа само по инициати-
ва на субектите, посочени в чл. 150, ал. 1 от Конституцията. 

253 Необнародвано; РОКС 2006, с. 101–104.
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Конституционният съд приема, че когато тази инициатива бъде оттегле-
на, производството не може да продължи. Съдът се аргументира с чл. 25, ал. 
2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд, по 
смисъла на който производството може да бъде прекратено поради оттегля-
не на искането във всяка фаза на конституционния процес.

Определението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 1 
с особено мнение.

Особено мнение на съдията Маргарита Златарева
Съдия М. Златарева счита, че оттеглянето на искането от главния про-

курор по това дело не води автоматично до прекратяване на производството 
по същото. 

Според автора на особеното мнение хипотезата в случая звучи много 
лично – главният прокурор с изтекъл мандат прави искане до КС по чл. 149, 
ал. 1, т. 2 от Конституцията; новият главен прокурор не е съгласен с аргу-
ментите в искането за противоконституционност на разпоредби от цитира-
ния закон и оттегля искането.

За да бъде разрешена тази хипотеза според съдия М. Златарева следва 
да се отговори на въпросите: може ли Конституционният съд да бъде десе-
зиран с едно последващо оттегляне на искането по висящо пред него дело 
и доколко лично е правото на искателя да сезира КС; еднакво ли е разреше-
нието при различните правомощия по чл. 149, ал. 1 от Конституцията; има 
ли значение в коя фаза на конституционния процес е направено оттеглянето 
на искането. 

Като подчертава особеността на конституционния процес, обяснимо 
както с това, че КС е извън съдебната система, така и със задачата, която му 
е отредена – да е пазител на Конституцията, авторът на особеното мнение 
приема, че лицата по чл. 150 от Конституцията, които имат инициатива да 
сезират КС, са конституционно установени представители на държавната 
власт. Те също според съдия М. Златарева имат задача чрез посоченото пра-
вомощие да съдействат за установяване върховенството на основния закон. 
Оттук съдията прави извода, че, упражнявайки правото си да сезира КС, 
главният прокурор не упражнява свое право... Той осъществява, подчерта-
ва съдия М. Златарева, държавната функция да следи за върховенството на 
Конституцията като държавен орган, поради което персоналната смяна на 
главните прокурори не следва да се отразява на хода на вече образувано 
конституционно дело. Обратното означава конституционният контрол да се 
сведе до защита на публичния интерес с оглед желанието или не на органи-
те, имащи инициатива за сезиране на КС. 

Веднъж възникнал, конституционният процес не е поставен в зависи-
мост от волята на сезиращия орган нито в Конституцията, нито в законова 
или в подзаконова нормативна уредба. (Част от зададените въпроси са пов-
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дигани в практиката на КС още през 1992 г., но завършен вид полемиката 
няма.)

Според автора на особеното мнение отговорът на въпроса, задължен ли 
е КС при оттеглянето на искането да прекрати производството по делото, не 
следва да бъде еднозначен при конституционни дела с различен предмет. С 
упражняването на различните по правна същност правомощия Конституци-
онният съд създава решения с различна правна природа, респ. с различни 
правни последици. 

Съдия М. Златарева счита, че именно абстрактният нормен контрол за 
конституционност на закон по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията е право-
мощието, което в най-чист вид потвърждава направения по-горе извод. За 
утвърждаване принципите на правовата държава не е без значение произна-
сянето, дали един закон съответства на Конституцията, след като вече е из-
разено съмнение за неговата конституционосъобразност от държавен орган 
и валидно е образувано конституционно дело. 

В особеното мнение се приема, че с предявяване на искането и допус-
кането му възниква спор за конституционност на закон. За да осигури вър-
ховенството на Конституцията, КС е длъжен да разреши този спор. Това е 
така, защото проверката за конституционосъобразност защитава накърнени 
права и със своето решение чрез привеждане в съответствие на закона с 
Конституцията КС предотвратява накърняване на основни права. 

Като се има предвид посочената задача на конституционния контрол в 
Конституцията, проблемът, повдигнат пред КС, според автора на особеното 
мнение става държавнически проблем, който КС трябва да реши. По тази 
причина произнасянето не следва да зависи от смяната на лицата на този 
държавен орган. 

Съдия М. Златарева счита също така, че не е еднозначен отговорът 
на въпроса, в кой момент ходът на конституционния процес не зависи от 
волята на искателя. Според практиката на КС, която е разнообразна, в по-
голяма част от определенията за прекратяване на производството поради 
оттегляне на искането се акцентира, че това може да стане във фазата преди 
допускането му за разглеждане по същество – Определение № 4 от 1993 г. 
по к.д. № 26/1992 г., Определение № 1 от 1994 г. по к.д. № 21/1993 г., Оп-
ределение № 6 от 1996 г. по к.д. № 23/1996 г. и Определение № 8/1996 г. 
по к.д. № 28/1996 г. В други три определения обаче прекратяването поради 
оттегляне на искането е станало във фазата по същество – Определение 
№ 2 от 1999 г. по к.д. № 35/1998 г., Определение № 3 от 1999 г. по к.д. № 
2/1999 г., Определение по к.д. № 1/2002 г., без да се сочат съображения, 
посочва съдия М. Златарева. Съществува и случай, при който смяната на 
Народното събрание и неучастието в новия парламент като депутати на 
народните представители, подписали искането, не води до прекратяване 
на започнатия конституционен процес – к.д. № 1/1991 г. 
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Авторът на особеното мнение счита, че валидното сезиране на Консти-
туционния съд води до образуване на конституционно дело и до възникване 
на конституционен спор, чието решаване вече не зависи от волята на иска-
теля, и този извод се опира и на разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от Правилника 
за организацията на дейността на КС, позволяваща произнасяне по допусти-
мостта на искането във всяка фаза на конституционния процес. 

Съдия М. Златарева подчертава, че макар КС да действа само по иници-
атива на субектите по чл. 150 от Конституцията – не може да се самосезира 
и поради това носи наименованието си ,,съд“, то принципът на служебното 
начало в конституционния процес, макар и изрично неформулиран, също 
съществува. 

В заключение авторът на особеното мнение посочва, че своеобразната 
,,либералност“ на ЗКС по отношение на методите и средствата, с които КС 
ще следи за върховенството на Конституцията, е в подкрепа на това, че от-
теглянето на искането не десезира КС от проверката за конституционосъо-
бразност на посочените в искането законови разпоредби. 

VIII.6.2. Когато Конституционният съд се е произнасял 
за конституционосъобразността на законова разпоредба 
в нейна предишна редакция, при повторно искане по  
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията за същата разпоредба, 
макар и в изменена редакция, Съдът отклонява 
искането, ако оплакванията се свеждат до същия 
разглеждан проблем, съдържащ се в разпоредбата

ОПРЕдЕЛЕНИЕ от 12 октомври 2004 г. по к.д. № 6/2004 г.254

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: установяване на противоконституционност на редица раз-

поредби от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК)… Иска се да бъдат 
обявени за противоконституционни разпоредбите на чл. 207, ал. 1 НПК от-
носно думата „следователят“ и чл. 395 НПК относно думите „да повдигне 
обвинението“, като се твърди, че те противоречат на чл. 127, т. 1 и чл. 128, 
изр. второ от Конституцията. Оспорено е правомощието на следователя, 
респ. военния следовател, да повдига обвинение и привлича лицето като 
обвиняем и се твърди, че това е в изключителната компетентност на про-
курора.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

254 Необнародвано; РОКС 2004, с. 125–126.
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Конституционният съд определи:
Отклонява искането в частта му относно установяване на противокон-

ституционност на чл. 207, ал. 1 НПК досежно думата „следователят“ и го 
допуска за разглеждане по същество в останалите пет части.

Мотиви:
Конституционният съд констатира, че искането на главния прокурор, 

формулирано в т. 1 – за установяване противоконституционността на чл. 207, 
ал. 3 и чл. 395 НПК, – е с идентичен предмет с вече разгледано искане. По 
това искане, посочва КС, е постановено Решение № 14 от 1999 г. по к.д. 
№ 1/1999 г. (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.). 

КС отбелязва, че наистина след произнасянето му с цитираното реше-
ние разпоредбата на чл. 207, ал. 1 НПК е била изменена (ДВ, бр. 70 от 
1999 г., в сила от 1 януари 2000 г.), като думата „следствие“ се заменя с 
„производство“. Искането обаче, приема КС, е да се установи противокон-
ституционност относно думата „следователят“, т.е. последвалата промяна в 
разпоредбата е по отношение наименованието на съответната фаза от про-
цеса, а искането е по отношение правомощие на следователя в хода на тази 
фаза. Тъй като КС се е занимавал именно с този въпрос, по посоченото дело 
той не може да бъде отново предмет на разглеждане. 

Определението е подписано от 11 конституционни съдии, от които 2 
с особено мнение. 

Особено мнение на съдиите Мария Павлова и Емилия друмева
Особеното мнение засяга само т. 2 от диспозитива на посоченото опре-

деление в частта  ѝ  , с която Съдът отклонява по недопустимост искането за 
обявяване противоконституционност на част от ал. 1 на чл. 207 НПК.

Според авторите на особеното мнение предметът на новото оспорване 
на чл. 207, ал. 1 не е идентичен с този на предишното дело, макар Консти-
туционният съд да се мотивира със съображението, че искане „с иденти-
чен предмет“ вече е било разглеждано от Конституционния съд и той се е 
произнесъл по него с Решение № 14 от 1999 г., поради което не допуска за 
разглеждане по същество настоящото искане.

Конституционните съдии считат, че определението оставя без внима-
ние факта, че замяната на „предварително следствие“ с „предварително 
производство“ не е само терминология, нито само друго „наименование на 
съответната фаза на процеса“. Според тях това е промяна, осъществена в 
рамките на дълбоката концептуална реформа на наказателното производ-
ство в сила от 1 януари 2000 г. (ДВ, бр. 79 от 1999 г.), която създадава нова, 
променена правна среда.

Авторите на особеното мнение посочват още един, съществен факт, кой-
то според тях не е взет в достатъчна степен предвид от Съда, а именно, че 
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с първата поправка на Конституцията (ДВ, бр. 85 от 2003 г.) правната фигу-
ра „повдигане на обвинението“ има вече конституционна уредба – чл. 132, 
ал. 2 от Конституцията експлицитно я съдържа в рамките на института на 
магистратския имунитет. Тази нова конституционна уредба според консти-
туционните съдии без съмнение свидетелства за нова правна обстановка, 
в която КС следва да допусне разглеждането по същество на чл. 207, ал. 1 
от НПК, тъй като неговото предназначение и основна функция е да бди за 
конституционосъобразността на законите.

VIII.6.3. Отмяна, включително мълчалива, на 
оспорената разпоредба води до прекратяване 
на делото поради липса на предмет

ОПРЕдЕЛЕНИЕ № 8 от 21 ноември 1997 г. по к.д. № 5/1997 г.255

делото е образувано по искане на: Общото събрание на наказателните 
колегии на Върховния касационен съд на Република България.

Иска се:
а) установяване на противоконституционност на чл. 152, ал. 3 от Нака-

зателно-процесуалния кодекс (НПК) и
б) установяване на несъответствие на чл. 152, ал. 3 НПК с международ-

ни договори, по които България е страна – Международния пакт за граж-
данските и политическите права и Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
и т. 4 от Конституцията.

Конституционният съд определи:
Прекратява производството по к.д. № 5/1997 г., образувано по искането 

на Общото събрание на наказателните колегии на Върховния касационен 
съд за установяване на противоконституционност и за установяване на не-
съответствие на чл. 152, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс (в редак-
цията  ѝ   до 12 август 1997 г.) с международни договори, по които България 
е страна, поради липса на предмет.

Мотиви:
Конституционният съд намира, че производството по делото следва да 

бъде прекратено по следните съображения:
Искането на ОСНК на ВКС е направено и е прието за разглеждане по 

същество от КС по време, когато разпоредбата на чл. 152, ал. 3 НПК е имала 
следната редакция: „3. Разпоредбата на ал. 2 не се прилага, когато по отно-

255 Необнародвано; РОКС 1997, с. 144–145.
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шение на обвиняемия има незавършено производство по обвинение за друго 
престъпление от общ характер, както и в случаите на рецидив.“

КС отбелязва, че междувременно със Закона за изменение и допълнение 
на Наказателнопроцесуалния кодекс (ДВ, бр. 64 от 8 август 1997 г.) – § 23 от 
същия – разпоредбата на чл. 152, ал. 3 НПК придоби нова редакция, а имен-
но: „3. Мярката за неотклонение задържане под стража на предварителното 
производство не може да продължи повече от една година, а ако обвинението 
е за престъпление, за което се предвижда наказание повече от петнадесет 
години лишаване от свобода, доживотен затвор или смърт – повече от две 
години.“

КС констатира, че е налице мълчалива отмяна на разпоредбата на чл. 
152, ал. 3 и създаване на нейно място нова правна норма, която урежда 
съвсем друг случай, видно от съпоставката с текста на § 23 от Закона за 
изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (в сила от 
12 август 1997 г.).

Тъй като съгласно с чл. 22, ал. 1 от Закона за Конституционния съд „с 
решението си Съдът се произнася  само по направеното искане“, предвид 
установеното по-горе КС счита, че към настоящия момент липсва предмет 
на делото, по който е задължен да се произнесе с решение по същество – 
в този случай атакуваната разпоредба е отменена и възникналият спор за 
конституционосъобразност и за съответствие с международни договори, по 
които България е страна, не съществува.

Определението е подписано от 12 конституционни съдии. 

VIII.6.4. Заседанията на Конституционния съд се 
провеждат без участието на заинтересуваните страни 
с изключение на изрично посочените от закона случаи, 
както и когато Съдът реши друго (чл. 21, ал. 1 ЗКС)

ОПРЕдЕЛЕНИЕ от 16 октомври 1997 г. по к.д. № 10/1997 г.256

делото е образувано по искане на: 50 народни представители от 
ХХХVIII Народно събрание.

Иска се: установяване на противоконституционност на решението 
на Народното събрание от 10 юли 1997 г. за промени в ръководствата на 
Българското национално радио (БНР) и Българската национална телевизия 
(БНТ), с което е освободен генералният директор на БНР и са избрани нови 
генерални директори на БНР и БТА (ДВ, бр. 56 от 1997 г.).

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията.

256 Необнародвано; РОКС 1997, с. 141.
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Конституционният съд определи:
Оставя без уважение искането за разглеждане на делото в заседание с 

призоваване на заинтересуваните страни.
Мотиви:
С Определение от 31 юли 1997 г. Конституционният съд е допуснал ис-

кането за разглеждане по същество и е конституирал заинтересувани страни 
по делото, като по отношение на тяхното участие при разглеждане на делото 
е постановил, че ще се произнесе допълнително. 

Като се позовава на правилото, установено в чл. 21, ал. 1 ЗКС, а имен-
но, че заседанията на Съда се провеждат без участието на заинтересуваните 
страни, Конституционният съд (КС) подчертава правилото заинтересувани-
те страни да не се призовават за заседанията. КС посочва, че те могат да 
бъдат призовани, за да участват в заседанията на Съда само по изключение 
в случаите, когато: 

1. законът предвижда това – чл. 23 (по повдигнато обвинение от Народ-
ното събрание срещу президента или вицепрезидента) и чл. 26 (установява-
не на несъвместимост на народен представител); 

2. Съдът реши да проведе заседанието си с участието на заинтересува-
ните страни.

Според КС спорът по настоящото дело не е от случаите, при които зако-
нът задължава КС да проведе заседанието си с призоваването на заинтере-
суваните страни. КС приема, че е изправен пред другата хипотеза на чл. 21, 
ал. 1 ЗКС – той да реши дали да разгледа делото с тяхно участие.

КС намира, че предложението на вносителите на искането за разглеж-
дане на делото с призоваване на заинтересуваните страни е недостатъчно 
мотивирано: не се сочат конкретни обстоятелства, които налагат участие-
то на страните в заседанието на Съда. КС счита, че единственият довод, 
че „свободата на словото изисква публичност“, няма пряко отношение към 
предложението и не обосновава неговата основателност.

КС подчертава, че за да се отклони от установения в закона принцип – за 
провеждане на заседанията без призоваване на заинтересуваните страни – и 
да постанови по изключение заседанието по определено дело да се проведе 
с тяхно участие, Съдът трябва да прецени дали и какви конкретни обстоя-
телства налагат това.

КС намира, че по настоящото дело няма основания за провеждане на 
заседание с призоваване на заинтересуваните страни и на тях е дадена въз-
можност, и те са изразили писмено становищата си, което е форма на учас-
тие в делото. Никакви съществени обстоятелства не налагат в случая да се 
изостави правилото по чл. 21, ал. 1 ЗКС. ...

Определението е подписано от 12 конституционни съдии. 
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VIII.6.5. Парламентарните групи не се конституират 
като заинтересувани страни – Народното събрание  
е единен субект с оглед компетенциите му  
и народните представители при гласуването действат  
в съответствие със своята съвест и убеждения, без  
да са обвързани с волята на парламентарните си групи

ОПРЕдЕЛЕНИЕ от 23 октомври 1997 г. по к.д. № 15/1997 г.257

делото е образувано по искане на: 50 народни представители.
Иска се: установяване „дали отделни разпоредби на Рамковата конвен-

ция за защита на националните малцинства и тя като цяло съответстват на 
основния закон на Република България“.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 4 
от Конституцията.

Конституционният съд определи:
Допуска за разглеждане по същество искането на групата народни пред-

ставители от XXXVIII Народно събрание да се произнесе за съответствието 
на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства с Консти-
туцията.

Конституира като заинтересувани страни по делото президента на Ре-
публика България, Народното събрание, Министерския съвет, министъра на 
външните работи, министъра на образованието, науката и технологиите, ми-
нистъра на културата, министъра на правосъдието и правната евроинтегра-
ция, главния прокурор, ВМРО – Съюз на македонските дружества, Съюз на 
тракийските дружества в България и Български хелзинкски комитет.

Задължава президента на Република България да представи в Конститу-
ционния съд заверен български превод, както ще бъде внесен за ратифика-
ция, на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.

Мотиви:
Конституционният съд преценява, че Народното събрание е единен су-

бект с оглед на компетенциите му по ратифицирането на международните 
договори (чл. 85, ал. 1 от Конституцията) и че народните представители 
при гласуването действат в съответствие със своята съвест и убеждение, 
без да са обвързани с волята на парламентарните си групи (чл. 67, ал. 1 
и 2 от Конституцията). Ето защо КС счита, че искането за конституиране 
на парламентарните групи като заинтересувани страни следва да бъде от-
хвърлено.

Определението е подписано от 9 конституционни съдии. 

257 Необнародвано; РОКС 1997, с. 142–143.
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VIII.6.6. Проверката за съответствие на международен 
договор с Конституцията преди ратификацията му  
се извършва от Конституционния съд въз основа  
на българския текст, който ще бвнесен в Народното 
събрание; представянето по делото на този български 
текст е в тежест на органа, който е сключил  
процесния международен договор

ОПРЕдЕЛЕНИЕ от 23 октомври 1997 г. по к.д. № 15/1997 г.258

делото е образувано по искане на: 50 народни представители.
Иска се: установяване „дали отделни разпоредби на Рамковата конвен-

ция за защита на националните малцинства и тя като цяло съответстват на 
основния закон на Република България“.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 4 
от Конституцията.

Конституционният съд определи:
Допуска за разглеждане по същество искането на групата народни пред-

ставители от XXXVIII Народно събрание да се произнесе за съответствието 
на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства с Консти-
туцията.

Конституира като заинтересувани страни по делото президента на Ре-
публика България, Народното събрание, Министерския съвет, министъра на 
външните работи, министъра на образованието, науката и технологиите, ми-
нистъра на културата, министъра на правосъдието и правната евроинтегра-
ция, главния прокурор, ВМРО – Съюз на македонските дружества, Съюз на 
тракийските дружества в България“ и Български хелзинкски комитет.

Задължава президента на Република България да представи в Конститу-
ционния съд заверен български превод, както ще бъде внесен за ратифика-
ция, на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.

Мотиви:
Като отчита обстоятелството, че съгласно чл. 32 на процесния между-

народен договор автентичният текст на договора е на английски и френски 
език, като двата текста имат еднаква сила, Конституционният съд приема, че 
проверката за съответствие на международен договор с Конституцията пре-
ди ратификацията му следва да се извършва въз основа на българския текст, 
който ще бъде внесен в Народното събрание. Това е така, подчертава КС, 
защото върху този български текст ще се проведат парламентарните дебати 
при обсъждането на законопроекта за ратификация и този текст ще бъде об-
народван в „Държавен вестник“ след евентуалното му ратифициране.

258 Необнародвано; РОКС 1997, с. 142–143.
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КС счита, че представянето по делото на българския текст на договора, 
така както ще бъде внесен за ратификация в Народното събрание, е в тежест 
на органа, който е сключил този договор. В конкретния случай това е пре-
зидентът на страната. Той следва да представи заверен от него български 
превод на процесния международен договор, въз основа на който заинтере-
суваните страни следва да изготвят своите становища.

Определението е подписано от 9 конституционни съдии. 

Решения и определения на Конституционния съд относно организация-
та и реда на неговата дейност:

1. Решение № 5 от 6 април 1999 г. за изменение и допълнение на Правил-
ника за организацията и дейността на Конституционния съд259.

2. Решение № 1 от 18 януари 2001 г. за изменение и допълнение на Пра-
вилника за организацията и дейността на Конституционния съд260.

3. Определение № 2 от 29 септември 2000 г.261

5. Определение № 1 от 20 февруари 2003 г. 262

6. Определение № 3 от 28 февруари 2003 г.263 
7. Определение № 9 от 29 септември 2003 г.264

8. Определение № 11 от 28 октомври 2003 г.265

9. Определение № 4 от 19 септември 2006 г.266

10. Определение № 6 от 8 ноември 2006 г.267

259 Обн., ДВ, бр. 35 от 1999 г.
260 Обн., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г.
261 Обн., ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2000 г.
262 Обн., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2003 г.
263 Обн., ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.
264 Обн., ДВ, бр. 86 от 30 юли 2003 г.
265 Обн., ДВ, бр. 96 от 31 октомври 2003 г.
266 Обн., ДВ, бр. 78 от 26 септември 2006 г.
267 Обн., ДВ, бр. 92 от 14 ноември 2006 г.
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РАЗДЕЛ ІХ

иЗменение и допълнение на 
КонСтитуцията.
приемане на нова КонСтитуция

Евгени Танчев

Изградена върху утвърдените в цивилизационния процес демократични 
принципи и ценности, възприела достиженията на европейското конститу-
ционно наследство, Конституцията на Република България от 1991 г. урежда 
правния статус и процедурата за осъществяване на учредителната власт в 
Глава девета, посветена па измененията, допълненията и създаване на ос-
новния закон. 

Законът за изменение и допълнение на Конституцията на НРБ (ДВ, бр. 29 
от 1990 г.) възкресява българската традиция в конституционализма на Бълга-
рия от 1879 до 1947 г., според която приемането на основния закон е изклю-
чително правомощие на по-широко народно представителство, наречено 
Велико Народно събрание. Седмото ВНС (1990–1991 г.) по своята същност 
е учредително, защото създава нов конституционен модел. Приетата от него 
на 12 юли 1991 г. Конституция предвижда особен, сложен ред за изменени-
ето си, като запазва изискването приемането на нов основен закон или съ-
ществена промяна в действащия да могат да бъдат извършени единствено от 
Велико Народно събрание. По този начин учредителната власт сама опреде-
ля Българската конституция като една от твърдите сред основните закони на 
развитите демокрации и придава особена важност на нейната стабилност. 
Наред с това уреждането на Великото Народно събрание като носител на 
учредителна власт е своеобразна компенсация за отказа на създателите на 
Конституцията от така наречените неизменяеми клаузи, които присъстват в 
редица съвременни демократични конституции. Неизменяемите клаузи са 
своеобразни ограничения за учредителната власт, предвидени при създа-
ването на конституциите и предназначени да увековечат легитимността на 
веднъж постигнатия конституционен консенсус чрез отричане на основни 
ценности при последващи изменения на Конституцията268.

268 Така основния закон (Grundgezetz ) на Германия от 1949 г. провъзгласява като неотме-
ними федерализма, демократичния и социален характер на републиката, основните конститу-
ционни принципи на народния суверенитет, конституционното върховенство по отношение на 
законодателната, изпълнителната и съдебната власт, правото на съпротива срещу всеки, който 
се стреми към събаряне на установения конституционен строй, ако всички други средства са 
изчерпани, човешкото достойнство, ненарушимостта и неотчуждаемостта на човешките права 
(чл. 79, 3; чл. 20; чл. 21). Като следва традицията, установена за първи път в органичните закони 
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В Конституционната комисия на Великото Народно събрание мнозин-
ството не приема, че конституционната демокрация позволява основният 
закон да предвиди вечни разпоредби, които не биха могли да се променят 
по никакъв начин впоследствие. Същевременно, отдавайки приоритетно за 
цялата конституционна конструкция значение на някои разпоредби, които 
съставляват изчерпателно изброените правомощия на Великото Народно съ-
брание, създателите на Конституцията предвиждат изменението им да става 
по-трудно и по изключително усложнен механизъм. 

В контекста на световния опит в уредбата на учредителната власт Кон-
ституцията от 1991 г. създава хибриден модел с два носителя на учреди-
телна власт – първичен и класически в лицето на Великото Народно събра-
ние, от една страна, и производен и рационализиран, който се осъществява 
от Обикновено Народно събрание, когато то работи при специални проце-
дури и приема конституционните изменения със супер мнозинства, от дру-
га. Суверенният народ, който е източник, субект и бенефициер на държав-
ната власт, я осъществява непосредствено или чрез органите, предвидени в 
Конституцията. Парламентът, избран от народа, като национален предста-
вителен орган е изразител на неговия суверенитет. Конституцията предвиж-
да, че изменения, засягащи най-важните обществени отношения, могат да 
бъдат извършени единствено от по-широко народно представителство, кое-
то дава възможност на различните социални слоеве и политически форма-
ции да бъдат представени във ВНС, и по този начин зад крайния резултат да 
стои политическият интерес на огромната част от народа. ВНС е форма на 
разширено народно представителство за решаване на изрично предвидени 
в Конституцията въпроси от особена важност за държавата, механизъм за 
осигуряването на такова представителство и стабилността на основния за-
кон, но не и абсолютна и неограничена власт, която би могла да осъществи 
деспотично управление. Именно поради това Конституцията изрично пред-
вижда в чл. 162, ал. 1, че Великото Народно събрание решава само въпро-
сите, за които е избрано, а според ал. 3 на същия текст неговите правомо-
щия се прекратяват след окончателното произнасяне по въпросите, за които 
е избрано269. След приемане на промените в основния закон учредителната 

на третата република от 1875 г., Конституцията на Петата френска република провъзгласява в 
чл. 89, че републиканската форма на управление не подлежи на преразглеждане. Според чл. 148 
на Румънската конституция от 1991 г. националният, независим, унитарен и неделим характер 
на държавата, републиканската форма на управление, териториалната цялост, независимостта 
на съдебната власт, политическият плурализъм, официалният език на страната, основните чо-
вешки права и гаранциите за тях се намират извън кръга на въпросите, които могат да бъдат 
обект на конституционна ревизия. 

269 Заслужава да се отбележи, че в желанието си да не оставят страната без действаща 
законодателна власт създателите на Конституцията допускат непоследователност в уредбата, 
която дава възможност на Великото Народно събрание, макар и по изключение, да съедини 
учредителната с учредената законодателна власт. Така според чл. 162, ал. 2 в неотложни случаи 
Великото Народно събрание изпълнява функциите на Народно събрание. Текстът не дава от-
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власт преустановява дейността си и учредените власти встъпват в конститу-
ционните си правомощия.

В случаите, когато са предвидени няколко процедури за изменение на 
Конституцията, основните закони предвиждат алтернативност на прилагане-
то им в зависимост от кръга, съдържанието и значението на измененията за 
цялостната конституционна конструкция. Степенуването на конституционни-
те изменения по значимост предопределя принципа, че по-ограничените по 
характер изменения се осъществяват чрез по-облекчената процедура, когато 
учредителната власт се реализира чрез производния рационализиран вариант 
в лицето на Обикновеното Народно събрание. Най-съществените промени са 
формулирани като изключителна компетентност на Великото Народно събра-
ние в качеството му на първичен класически титуляр на учредителна власт. 

Според разпоредбата на чл. 158 Великото Народно събрание приема 
нова Конституция, решава въпросите за изменение на територията на Ре-
публика България, ратифицира международните договори, предвиждащи 
такива изменения, решава въпросите за формата на държавно устройство и 
държавно управление, решава въпросите за изменение на прякото действие 
на Конституцията и примата на международните договори пред вътреш-
ното законодателство, предвидени в чл. 5, ал. 2 и ал. 4 от Конституцията и 
неотменимостта и недерогируемостта на основните права в съответствие с 
чл. 57 ал. 1 и 3, а също така решава въпросите за изменение и допълнение 
на глава девета от Конституцията270.

Конституционният съд внася съществени уточнения за разпределение-
то на компетенциите между Великото и Обикновеното Народно събрание, 
относно промяната на Конституцията, като се ръководи от правилото, че 
правомощията на Великото Народно събрание не биха могли да бъдат огра-
ничени предметно от гледна точка на конституционните промени, докато 
Обикновеното Народно събрание може да извършва промени, които са огра-
ничени по съдържание и обхват. В Решение № 3 от 10 април 2003 г. по к.д. 
№ 22/2002 г. Конституционният съд дава широко тълкуване на формата на 
държавно устройство и държавно управление, с което засилва гаранциите 
срещу прибързани промени от страна на действащо Народно събрание, а 
също така ограничава възможните въпроси за изменение на Конституцията 
от страна на парламента. 

говор дали Великото Народно събрание може да осъществява всички функции на парламента. 
Вероятно това е била идеята на създателите на Конституцията, които са имали предвид прак-
тиката на Великото Народно събрание от 1990–1991 г. Заедно с това добавянето на израза „в 
неотложни случаи“ като че ли е допълнително презастраховане срещу възможността Великото 
Народно събрание да се превърне в орган от типа на Конвента в революционната епоха във 
Франция, който упражнява абсолютна и безконтролна власт.

270 По-подробно относно процедурата за изменение на Конституцията от Великото или 
Обикновеното Народно събрание вж. Киров, П. Технология на конституционните изменения в 
Изменения на Конституцията на Републиката от 1991 г., произтичащи от приемането на Бълга-
рия в Европейския съюз. С., 1998, 95–102. 
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В решенията си относно изменението на основния закон на Републи-
ка България Конституционният съд въвежда нови моменти в понятието за 
формата на държавата и по-специално формата на държавно управление. 
Според утвърденото в конституционализма класическо разбиране формата 
на държавно управление се извежда от отношенията между законодателната 
и изпълнителната власт. Конституционният съд разширява понятието, като 
включва всички учредени власти, в това число и съдебната власт, а също така 
отношенията между конституционно установените институции – парламент, 
президент, вицепрезидент, Министерски съвет, Конституционен съд, съдили-
щата от всички степени, прокуратурата и следствието. Конституционно ус-
тановеният баланс между тези власти и възможността той да бъде променен 
имат ключово значение при определяне на органа и реда за извършване на 
измененията. Всяко засягане на установения в Конституцията баланс между 
основните органи на учредените власти чрез начина на формиране или чрез 
правомощията им изисква свикване на Велико Народно събрание. 

В останалите случаи, когато измененията на Конституцията излизат извън 
кръга на тези, резервирани за Великото Народно събрание, те биха могли да 
бъдат извършени от Обикновено Народно събрание в качеството му на произ-
воден орган на учредителна власт, когато работи по предвидения в Глава де-
вета ред на дейност и приема решенията си чрез квалифицирани мнозинства, 
като законопроектът за изменение на Конституцията се приема на три четения. 

В решенията относно обхвата и процедурата за изменение на основния 
закон по Глава девета Конституционния съд развива проблематиката на ос-
нователността и допустимостта на тълкуването. Към тълкуване на конститу-
ционна разпоредба може и следва да се пристъпи, когато това е наложително 
от значим обществен и държавен интерес, когато тя е неясна, двусмислена, 
а разкриването на съдържанието  ѝ   обосновава различни решения или при-
лагането  ѝ   е противоречиво.

Конституционният съд очертава същината и функциите на тълкуването в 
трите решения, посветени на Глава девета от основния закон и преди всичко 
в Решение № 8 от 1 септември 2005 г. по конституционно дело № 7/2005 г.271 

Тълкуването, предвидено в чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Репу-
блика България, е абстрактно. То не е свързано с определен, конкретен кон-
ституционноправен спор. Тълкуването, което Конституционният съд прави 
на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията, се отнася до всеобхватно 
изясняване на възможни юридически проблеми, които съществуват или ко-
ито ще възникнат и по чийто точен смисъл се спори (определение № 2 по 
к.д. № 5/2005 г.). 

Между двата акта – тълкувания (част или цяла разпоредба, или ком-
плекс от няколко разпоредби на Конституцията) и тълкуващия (съответното 
решение на КС), съществува определено отношение и взаимовръзка. Еди-

271 Обн., ДВ., бр. 74 от 13 септември 2005 г.
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ният от тях е първичен и в този смисъл е предпоставка за издаване на дру-
гия, тълкуващия акт, който винаги е вторичен. След издаването му обаче 
той образува с първичния акт единство, като, образно казано, тълкуващият 
акт се слива с тълкувания. Първичният акт не може повече да се прилага по 
начин, който се различава от постановеното във връзка с него решение на 
Конституционния съд.

Казаното позволява да бъдат формулирани, макар и накратко, функци-
ите, свързани с тълкуването. Основна сред тях е съдействието на Консти-
туционния съд чрез интерпретация на конституционните разпоредби да се 
изгради ясна и безпротиворечива система от норми. В този смисъл тълкува-
нето се свързва пряко с ефективността на основния закон. Доколкото Кон-
ституцията е живо, действащо право, има пряко и непосредствено действие 
и стои на върха на пирамидата от нормативни актове, тази функция е от 
особено значение за правната система като цяло. Втората функция може да 
бъде определена като превантивна. Тя е свързана с първата и практически 
неотделима от нея. Чрез изясняване точния смисъл на конституционните 
разпоредби и изграждането на стройна и безпротиворечива система на нор-
мативните актове, свързани с Конституцията, тълкуването спомага за пре-
дотвратяване използването на санкционните правомощия на Конституцион-
ния съд и в частност обявяването на даден закон за противоконституционен.

Ролята на тълкувателните питания може да се определи в две насоки – 
да очертаят рамката на тълкуването, акцентите и приоритетите в конкретния 
случай и да служат като ориентир при преценката, дали съответната разпо-
редба на Конституцията вече не е тълкувана от тази гледна точка и следова-
телно обсъждането на конкретен въпрос да се явява недопустимо. 

Изясняването на точния смисъл на определена конституционна разпо-
редба не трябва да превръща Конституционния съд в консултативен орган 
или да го поставя в положението на позитивен законодател, което очевидно 
е извън правомощията му. Недопустимо е чрез тълкуване да се търси или 
постига заобикаляне, подмяна или нарушаване на конституционно устано-
вени правомощия. Конституционният съд не може чрез тълкуване да дава 
конкретни указания за действие (бездействие) на конституционно опреде-
лените държавни органи, вкл. Народното събрание, още по-малко да огра-
ничава (лимитира) неговата суверенна функция на единствен законодате-
лен орган в държавата. Тълкуването има за задача единствено да разкрие 
точния смисъл на съответната разпоредба, формулирана по необходимост 
твърде абстрактно в основния закон, да уточни смисловите акценти в нея, 
придържайки се, разбира се, в рамките, очертани от конкретните въпроси, 
съдържащи се в искането. Възможно е една разпоредба да бъде тълкувана 
неколкократно, но само и единствено при условие, че няма повторяемост на 
питанията, че се иска разкриване на смисъла  ѝ   от друг, различен ъгъл, от 
друга гледна точка или в друг контекст.
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В заключение – решенията на Конституционния съд изясняват съдържа-
нието на нормите в Глава девета от основния закон като утвърждават, раз-
ширяват, уточняват ролята и правомощията на Великото Народно събрание, 
за да бъде засилена стабилността чрез трудната изменяемост на конститу-
цията. И все пак не следва да се игнорира опитът на световния конституци-
онализъм, които показва, че не рядко в желанието си да увековечат своето 
творение, създателите на твърди конституции са съкращавали техния живот 
чрез трудната им приспособимост към изменящите се социални реалности. 

ІХ.1. Изменение и допълнение на Конституцията 

РЕШЕНИЕ № 3 от 10 април 2003 г. по к.д. № 22/2002 г.272

делото е образувано по искане на: главния прокурор.
Иска се: тълкуване разпоредбите на чл. 158, т. 3 от Конституцията в 

частта ѝ  „промени във формата на държавно устройство и на държавно уп-
равление“. Поискано е във връзка с тълкуването да се даде отговор на въ-
просите: 

1. Какво означава изразът „формата на държавно устройство и на дър-
жавно управление“.

2. Кога са налице „промени във формата на държавно устройство и на 
държавно управление“. Извършват ли се „промени във формата на държав-
но устройство и на държавно управление“;

а) когато се премахва някой от основните елементи на установената от 
Конституцията държавна система, т.е. някой конституционно установен 
държавен орган.

б) когато се променя конституционната държавна система чрез премест-
ване на даден конституционно установен орган от една част в друга част на 
държавната власт;

в) когато се променят конституционните принципи на взаимоотношени-
ята между конституционните органи на държавата, т.е. променя се установе-
ният от Конституцията баланс между различните власти и конституционни 
органи;

г) когато се променят правомощия на конституционните държавни орга-
ни, в частност – когато се променя определеният от Конституцията мандат на 
конституционен орган, което води до предсрочно прекратяване на мандата.

Отделно се прави запитване, подлежи ли на контрол за конституцион-
ност по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията от страна на Конституционния 
съд закон за изменение или допълнение на Конституцията, приет от Обик-
новено Народно събрание в нарушение на чл. 158, т. 3 от Конституцията.

272 Обн., ДВ, бр. 36 от 18 април 2003 г.



786   ІХ. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
1. Териториалната цялост и установеният от Конституцията унитарен 

характер на държавата с местно самоуправление при недопускане на авто-
номни териториални образувания съставляват формата на държавно устрой-
ство по смисъла на чл. 158, т. 3 от Конституцията.

2. Формата на държавно управление по смисъла на чл. 158, т. 3 от Кон-
ституцията следва да се тълкува разширително. Това понятие се определя не 
само от характера на държавата като парламентарна или президентска репу-
блика или монархия. В него се включва и изграденото от Великото Народно 
събрание чрез редица конституционни текстове, които доразвиват парламен-
таризма и мястото в съответната власт, организацията, условията, начина на 
формиране и мандата на Народното събрание, президента и вицепрезидента, 
Министерския съвет, Конституционния съд и органите на съдебната власт.

Във формата на държавно управление се включват и възложените от 
Конституцията на тези институции дейности и правомощия, доколкото с из-
менението им се нарушава балансът между тях при съблюдаване на основ-
ните принципи на народния суверенитет, върховенството на основния закон, 
политическия плурализъм, разделението на властите, правовата държава и 
независимостта на съдебната власт. 

3. Закон за изменение и допълнение на Конституцията, приет от Обик-
новено Народно събрание, подлежи на общо основание на контрол за кон-
ституционосъобразност от Конституционния съд по реда на чл. 149, ал. 1, 
т. 2 от нея относно това, дали при неговото внасяне, разглеждане и приемане 
е спазен редът, установен в чл. 154 и чл. 155 от Конституцията, и дали в 
съответствие с чл. 153 от нея промяната не засяга въпроси от изключителна 
компетентност на Велико Народно събрание (чл. 158 от Конституцията).

Мотиви:
1. Относно „формата на държавно устройство и на държавно упра-

вление“
Създателите на Конституцията са имали стремежа да установят трайни 

демократични конституционни институции – Народно събрание, президент, 
вицепрезидент, Министерски съвет, Конституционен съд и органите на съ-
дебната власт. Тяхното особено място в държавната йерархия е посочено и в 
тълкувателно Решение № 14 от 1995 г. по к.д. № 23/1995 г. на Конституцион-
ния съд (ДВ, бр. 85 от 1995 г.). За разлика от тях конституционната уредба на 
местните органи е по-гъвкава, доколкото чл. 135, ал. 2 дава възможност със 
закон да бъдат създавани и други административно-териториални единици 
и органи на самоуправление. 

Желанието на народните представители е било да се съхранят непокла-
тимо основните конституционни институции и балансът между тях.
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Във ВНС не е имало разногласия, че то трябва да решава въпросите за 
територията, дали държавата да е унитарна или федеративна, както и дали 
да е монархия, президентска или парламентарна република, доколкото те се 
отнасят към формата на държавно устройство и на държавно управление. 

Конституционният съд приема, че няма единомислие относно обхвата 
на формата на управление и формата на държавно устройство. Според някои 
„формата на държавно устройство“ се ограничава до унитарния или федера-
тивия характер на държавата, а „формата на държавно управление“ включва 
системата на държавни органи, които определят характера на държавата, 
начина на образуването и взаимоотношенията им.

За да се създадат стабилна държава, институции и правомощия, които 
да не могат да бъдат изменяни при всяка значителна промяна на парламен-
тарното мнозинство, чл. 158 от Конституцията предвижда, че нова Консти-
туция и най-важните промени в действащата са в прерогативите само на 
Велико Народно събрание. 

Според Конституционния съд под „форма на държавно устройство“ 
следва да се разбира територията на една държава, дали тя е унитарна или 
федеративна и допуска ли автономни териториални образувания. Формата 
на държавно устройство по чл. 158, т. 3 от Конституцията се определя от 
целостта на териториалното пространство на Република България и нейната 
неприкосновеност (чл. 2, ал. 2 от Конституцията) и от това, че тя е единна 
държава с местно самоуправление и не се допускат автономни териториал-
ни образувания (чл. 2, ал. 1 от Конституцията).

Формата на държавно управление по чл. 158, т. 3 от Конституцията се 
определя на основата на чл. 1, ал. 1 от Конституцията от това, дали дър-
жавата е монархия, президентска или парламентарна република и от ос-
новните конституционни принципи, върху които тя е изградена – народен 
суверенитет (чл. 1, ал. 2 от Конституцията), политически плурализъм (чл. 11, 
ал. 1 и 2 от Конституцията), разделение на властите (чл. 8 от Конституция-
та), правова държава (чл. 4 от Конституцията), независимост на съдебната 
власт (чл. 117, ал. 2 от Конституцията). Парламентарното управление се 
осъществява чрез системата, структурата, начина на образуване и уста-
новения баланс между Народното събрание, президента, вицепрезидента, 
Конституционния съд и Министерския съвет.

Съдебната власт и нейните органи (Глава шеста от Конституцията) са 
неразривно свързани с парламентарната форма на управление и са неотме-
ним неин елемент. Органите на съдебната власт контролират законосъобраз-
ността на актовете на изпълнителната власт, осигуряват защитата на правата 
на гражданите и точното прилагане на законите.

Парламентарното управление на една република се характеризира и от 
възложените с Конституцията дейности и основни правомощия на посоче-
ните конституционни органи. Ако конституционният законодател смяташе, 
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че формата на държавно устройство и на държавно управление се определя 
единствено от чл. 1, ал. 1 и чл. 2 от Конституцията, той щеше да посочи в 
чл. 158, ал. 3 от нея именно тези разпоредби, а не да даде общата формули-
ровка с израза „форма на държавно устройство и на държавно управление“. 

2. Относно кога са налице „промени във формата на държавно устрой-
ство и на държавно управление“

Възможността Конституцията да бъде изменяна от Обикновено Народ-
но събрание изключва засягане на основите и принципите на организация 
на държавата. Промяна в тях може да направи само Велико Народно събра-
ние. Случаите са изброени в чл. 158 от Конституцията.

Промените в територията на държавата, преминаването от единна държава 
с местно самоуправление към федеративна форма или създаването на автоном-
ни териториални образувания (чл. 2 от Конституцията) е промяна във фор-
мата на държавно устройство по смисъла на чл. 158, т. 3 от Конституцията.

Заменянето на парламентарната република с президентска или с монар-
хия е промяна в установената от чл. 1, ал. 1 на Конституцията форма на уп-
равление. Премахването, сливането, преминаването на някой от основните 
конституционни органи към друг или заменяне с друг, както и създаването 
на нови основни конституционни органи е също така промяна във формата 
на държавно управление. Така е и при промени в структурирането, начи-
на на образуването, статута и мандата на основните органи и установения 
между тях баланс. Формата на държавно управление се променя, ако се от-
немат някои основни правомощия, каквото е например правото на отлага-
телно вето, което президентът има (чл. 101 от Конституцията), или правото 
на Конституционния съд да дава задължително тълкуване на Конституцията 
(чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията). 

Различна ще е формата на държавно управление, ако съдебната власт се 
подчини на изпълнителната, защото това ще измени баланса между трите 
власти, ще наруши изискването за тяхното разделение (чл. 8 от Конституци-
ята) и за независимостта на съдебната власт (чл. 117, ал. 2 от Конституция-
та). Промяна ще има и в случай, че Върховният касационен или Върховният 
административен съд поемат дейностите на Конституционния съд, който е 
извън съдебната система. 

Установената с Конституцията форма на държавно управление няма да 
е същата, ако например обявяването на война и сключването на мир (чл. 
84, т. 2 от Конституцията) станат правомощие на президента или на Ми-
нистерския съвет, както и ако се предоставят на президента, на Народното 
събрание или на Министерския съвет функции, които сега принадлежат на 
един от тези органи. Това ще наруши конституционния баланс, с което се 
осигурява изискването на чл. 8 от Конституцията за разделение на властите. 
Недопустимо е Обикновено Народно събрание да направи промяна в оп-
ределените от Конституцията организация, функции и статут на основните 



789ІХ.1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА

конституционни органи, които осъществяват държавното управление, както 
и в баланса между тях. 

Формата на държавното управление няма да бъде обаче променена, ако 
се създаде нов конституционен орган, който не е основен и създаването му 
не влияе върху баланса между останалите органи и основните конституци-
онни принципи. Такъв би бил например общественият защитник (омбудсма-
нът). Не е промяна във формата на държавно управление също така въвеж-
дането на мандат за някои от ръководителите на съдебни, прокурорски или 
следствени органи, за които досега няма. Формата на държавно управление 
също така не ще се промени, ако несменяемостта на магистратите, която 
осигурява тяхната независимост, се ограничи до случаи, при които дейст-
вията им станат обективно несъвместими със служебното им положение и 
са пречка за изпълнение на професионалните им задължения. Огранича-
ването на имунитета на народните представители и на магистратите само 
до действията във връзка с изпълнение на техните функции също така не 
представлява промяна във формата на държавно управление, защото то не 
засяга структурирането на институциите и положението им в държавата. Не 
представлява промяна във формата на държавно управление и възлагането 
на нови функции на някои от основните конституционни органи, когато 
това няма да накърни баланса между институциите и няма да засегне някой 
от основните конституционни принципи, като политическия плурализъм 
(чл. 11, ал. 1 и 2 от Конституцията), разделението на властите (чл. 8 от 
Конституцията), правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията) и неза-
висимостта на съдебната власт (чл. 117, ал. 2 от Конституцията). Така би 
било например, ако се даде законодателна инициатива на президента или 
ако Конституционният съд може да бъде сезиран и от отделни граждани. 
Интеграцията на Република България в Северноатлантическия алианс и в 
Европейския съюз ще наложи възлагане на нови функции на някои от съ-
ществуващите основни конституционни органи. При запазване принципите, 
върху които е изградена държавата, на баланса между институциите, това 
няма да промени формата на държавно управление.

Относно тълкуването на чл. 149, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 153 и чл. 155 
от Конституцията

Съгласно чл. 153 от Конституцията „Народното събрание може да 
изменя и допълва всички разпоредби на Конституцията с изключение на 
тези, които са правомощие на Велико Народно събрание“. Във власт на 
последното са предоставени най-важните въпроси по държавната уредба, 
изброени в чл. 158 от Конституцията. Изменението и допълнението на Кон-
ституцията от обикновено Народно събрание става със закон при определе-
на и утежнена процедура и квалифицирано мнозинство съгласно чл. 154 и 
чл. 155 от нея. До изменението  ѝ   от Обикновеното Народно събрание тя 
действа в пълния си обем. Затова и Законът за изменение и допълнение на 
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Конституцията трябва да е съобразен с разпоредбите  ѝ   преди изменението 
или допълнението  ѝ  . 

След като Законът за изменение и допълнение на Конституцията е закон, 
приет, макар и при специална процедура и условия, от Народното събрание, 
той подлежи на конституционен контрол от Конституционния съд. При лип-
са на такъв контрол се рискува всяко Народно събрание да може да изменя 
Конституцията, без да спазва предвидения от чл. 154 и чл. 155 от нея ред за 
това, както и в нарушение на чл. 153 от Конституцията да засегне въпро-
си, които са в компетентност на Велико Народно събрание. При разисква-
нията по приемане на Конституцията във Великото Народно събрание по 
този въпрос не е имало никакви съмнения и колебания. Контролът обхваща 
както проверка, дали материята, до която се отнася, отговаря на чл. 153 от 
Конституцията и не са засегнати правомощия на Велико Народно събрание, 
посочени в чл. 158 от нея, така и проверка дали процедурата по приемането 
на закона е съобразена с изискванията на чл. 153 и чл. 154 от Конституцията. 
При несъответствие на закона с правомощията на Народното събрание от-
носно материята, до която се отнася изменението или допълнението, както 
и при неспазване на установената процедура за промени в Конституцията, 
приетият закон е неконституционосъобразен. Извън този контрол обаче ос-
тава и Конституционният съд не може да се занимава с това, дали промени-
те, които съгласно чл. 153 от Конституцията са в правомощията на Обикно-
вено Народно събрание, отговарят на разпоредбите на действащата преди 
промяната Конституция.

Решението е подписано от 10 конституционни съдии, от които 2 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Румен Янков
Това особено мнение се отнася единствено до допустимостта на искане-

то и няма отношение по същността на делото.
Изясняване на точния смисъл на употребения в чл. 158, т. 3 от Конститу-

цията израз „формата на държавно устройство и на държавно управление“ 
може да се свърже с теоретични спорове и изключващи се дефиниции. Не 
така стоят нещата от гледище на действащата Конституция. Независимо, че 
посочените два термина имат трайна употреба и се свързват с основните 
видове отлики на държавата – България е република с парламентарно упра-
вление – чл. 1, ал. 1, и Република България е единна държава с местно само-
управление – чл. 2, ал. 1 от Конституцията, изясняването им в определена 
насока е необходимо.

Независимо от това искането като цяло е недопустимо.
По т. 1 от питането глаголът „означава“ е употребен в сегашно време. И тъй 

като тълкуването не е нищо друго освен изясняване на съдържанието на прав-
ната норма сега, към този момент, питането може да бъде прието за коректно.
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Но оттук насетне основното глаголно време, което при тълкуването 
може да бъде само сегашно, във втората точка изцяло е подменено. Елемен-
тарният анализ показва, че това е постигнато с въпроси, насочени в бъдеще-
то. Употребени са безлични глаголни форми, като част от безлични изрече-
ния, в които подлогът „Народно събрание“ не е употребен.

В крайна сметка с питането се цели да бъде постигната една имплика-
ция – ако „се премахва или премества конституционно установен държавен 
орган от една в друга институция“, какво ще се получи? Но условието „пре-
местване“, „закриване“ на органите към времето на питането не е осъщест-
вено! И в това е проблемът.

Ако съдът тълкува сега, последицата ще е очевидна – да внушава как и в 
какъв състав да действа Народното събрание, ако реши да извърши промени 
в Конституцията. Но подобен род тълкуване подменя кардинално стойно-
стите – въпросите да се решават не от гласуването в тъмната стая, и там от 
пряко легитимираните да законодателстват, а от конституционна юрисдик-
ция, която да определя априори правилата им за поведение. Оказва се така, 
че Конституционният съд в ролята на оракул раздава политически индул-
генции и запазва статукво.

Поради това считам, че първото искане за тълкуване не е нищо друго 
освен камуфлажен лист на второто, което от своя страна по изложените съо-
бражения е недопустимо. Затова делото трябва да бъде прекратено.

Особено мнение на съдията Пенка Томчева 
Във връзка с първия тълкувателен въпрос относно чл. 158, т. 3 от Кон-

ституцията, а именно какво означава изразът „формата на държавно устрой-
ство и на държавно управление“, отговорът не може да се търси другаде, 
освен в чл. 1, ал. 1 и 2 и чл. 2, ал. 1 от Конституцията и съдържащата се в тях 
уредба, от която следва, че България е единна в териториално отношение 
парламентарна република с местно самоуправление, без автономни тери-
ториални образувания, в която цялата държавна власт произтича от народа, 
осъществява се от него непосредствено и чрез органите, предвидени в Кон-
ституцията.

Изразеното в решението разбиране, че формата на държавно управле-
ние по смисъла на чл. 158, т. 3 от Конституцията следва да се тълкува разши-
рително, считам за неправилно, доколкото се имат предвид всякакви проме-
ни в конституционно установените органи относно тяхното съществуване, 
месторазположение, структуриране, организацията, условията, начина на 
формирането им, и поради това такива промени следва да се извършват от 
Велико Народно събрание. Струва ми се, че това разбиране не съответства 
на вложената в чл. 153 от Конституцията идея Народното събрание да може 
да изменя и допълва всички разпоредби на Конституцията, която е правило-
то. Изключението е формулирано във втората част на чл. 153, то е стесни-
телно, доколкото препраща към изчерпателно посочените пет изключения 
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по чл. 158, между които и това по т. 3. С това решение на изключението по 
чл. 153 се даде разширително тълкуване.

Конституционното изискване за определен кръг изменения на Консти-
туцията да е необходимо не Обикновено, а Велико Народно събрание според 
мен се отнася само за такива изменения, чрез които се променя: 1. едновре-
менно както формата на държавно устройство, така и формата на държавно 
управление, и 2. когато се променя дефинитивно формата на държавно уп-
равление, т.е. чл. 1, ал. 1 от Конституцията (от парламентарна република в 
президентска или в монархия), което във всички случаи налага промяна и в 
съответните конституционно установени органи и институции. Обратното 
обаче – промени в конституционно определените органи и институции, по 
никакъв начин не може да доведе до автоматична промяна във формата на 
държавно устройство и на държавно управление без промяна в чл. 1 и чл. 2 
от Конституцията.

РЕШЕНИЕ № 3 от 5 юли 2004 г. по к.д. № 3/2004 г.273 
делото е образувано по искане на: президента на Републиката. 
Иска се: тълкуване на чл. 153 във връзка с чл. 158 от Конституцията в 

смисъл, коя от двете процедури трябва да се прилага при промени в след-
ните посоки:

1. да се приеме конституционна разпоредба, която да предвижда органи-
те на Европейския съюз да могат да приемат решения и да създават юриди-
чески актове, които имат наднационално, пряко и универсално действие по 
отношение на Република България;

2. да отпадне от Конституцията забраната за придобиване право на соб-
ственост върху земя от страна на гражданите от Европейския съюз;

3. да се предвиди европейското гражданство и произтичащите от него 
последици;

4. да се приемат разпоредби, възлагащи на национални държавни орга-
ни упражняването на представителните функции в органите на Европейския 
съюз;

5. да се приеме разпоредба относно възможността за осъществяване на 
предварителен контрол от Народното събрание в процеса на изработване на 
актовете, приемани от органите на Европейския съюз;

6. да се приеме разпоредба, позволяваща предаването на български 
граждани на чужда държава или международен съд за целите на наказател-
ното преследване в случаите, когато това е предвидено в международен до-
говор, по който Република България е страна;

7. да се разширят признаците на равноправие на гражданите в съответ-
ствие с Хартата за правата на гражданите на Европейския съюз.

273 Обн., ДВ., бр. 61 от 13 юли 2004 г.
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Иска се също така да се отговори и на въпроса, представляват ли про-
мени във формата на държавно устройство и на държавно управление по-
сочените по-горе изменения на Конституцията, налагащи се във връзка с 
приемането на Република България в Европейския съюз.

Конституционният съд упражнява правомощия по чл. 149, ал. 1, т. 1 от 
Конституцията.

Конституционният съд реши:
Не представляват промяна във формата на държавно устройство и дър-

жавно управление по смисъла на чл. 158, т. 3 от Конституцията евентуални 
изменения в нея, отнасящи се до: 

– приеманите от органи на Европейския съюз актове с наднационално, 
пряко и универсално действие по отношение на Република България; 

– отпадането за гражданите на Европейския съюз на конституционната 
забрана за придобиване собственост върху земя от чужди граждани и юри-
дически лица;

– предвиждането на европейско гражданство и произтичащите от него 
последици; 

– приемането на разпоредби, възлагащи на български държавни органи 
да упражняват представителни функции в органите на Европейския съюз; 

– възможността за осъществяване на предварителен контрол от Народ-
ното събрание при изработване на актовете, приемани от органите на Евро-
пейския съюз; 

– предвиждане предаването на български граждани на чужда държава 
или международен съд за търсене на наказателна отговорност, уговорено в 
международен договор, по който Република България е страна, и 

– разширяване признаците на равноправие на българските граждани в 
съответствие с Хартата за основните права на Европейския съюз. 

Тези промени в Конституцията на Република България могат да бъдат 
извършени от Народно събрание.

Решението е подписано с особено мнение от съдиите, както следва: 
Стефанка Стоянова – изцяло решението, Маргарита Златарева – по т. 2, 3, 
5, 6 и 7 изцяло и частично по т. 1 и 4 от решението, Румен Янков – изцяло 
решението, и Живан Белчев – по т. 2 от решението.

Мотиви:
В Решение № 3 от 2003 г. по к.д. № 22/2002 г. е казано, че формата 

на управление се определя не само от характера на държавата като парла-
ментарна или президентска република или монархия, а в нея се включва 
и изградената от Великото Народно събрание система от всички основни 
конституционни институции, които доразвиват парламентаризма, тяхното 
съществуване, мястото им в съответната власт, организацията, условията, 
начина на формиране и мандата им. Във формата на държавно управление 
се включват и възложените на тези институции дейност и правомощия със 
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запазване баланса между тях при съблюдаване на основните принципи, 
върху които е изградена държавата – народен суверенитет, върховенство на 
основния закон, политически плурализъм, разделение на властите, правова 
държава и независимост на съдебната власт.

1. Относно приемането на разпоредба, която предвижда органите на 
Европейския съюз да могат да приемат решения и да създават юридически 
актове с наднационално, пряко и универсално действие по отношение на 
Република България

Актовете на първичното право на Европейския съюз представляват 
международни договори по смисъла на чл. 5, ал. 4 от Конституцията и при 
спазване на предвидените условия техните разпоредби стават част от въ-
трешното право на България. 

Европейският съюз приема и т.нар. вторично право. Съгласно чл. 249, 
ал. 1 от Договора за създаване на европейска общност (ДСЕО) институции-
те на Европейския съюз „приемат регламенти и директиви, вземат решения, 
изказват препоръки или мнения“ (вторичното право). Сред актовете на вто-
ричното право на Европейския съюз на първо място е регламентът – акт с 
общо действие и обвързваща сила, задължителен и пряко (непосредствено) 
приложим във всяка от страните членки (чл. 249, ал. 2 ДСЕО). Друг същест-
вен акт на вторичното право е директивата. Тя няма пряко действие, но съ-
гласно чл. 249, ал. 3 ДСЕО „е обвързваща по отношение на резултата, който 
трябва да бъде постигнат във всяка държава членка, до която е адресиран, 
но оставя на националните компетентни органи избора на формите и сред-
ствата“ за постигане на предписаната в нея цел. Решението е обвързващо в 
своята цялост за онези, до които е адресирано (чл. 249, ал. 4 ДСЕО). 

Основна характеристика на вторичното право е, че неговите актове не 
са международни договори по смисъла на чл. 5, ал. 4 от Конституцията и 
не подлежат на ратификация от националните парламенти след приемането 
им. Те имат пряко действие и не се нуждаят от изрично въвеждане в наци-
оналното законодателство. В Конституцията е записан изрично принципът 
за ангажираност на Република България в установяването на справедлив 
международен ред (чл. 24, ал. 2), който дава рамката и основанието за при-
съединяването на държавата в обединена Европа и възприемането на над-
национално, пряко и универсално действие на нейните актове по отноше-
ние на Република България. Израз на това са и разпоредбите на чл. 5, ал. 4, 
чл. 85, ал. 2 и чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията. Изложеното налага извода 
за отвореността на българската държава към международното право с про-
изтичащата от това възможност за конституционно възлагане на действия и 
осъществяване на мерки с цел изграждане на обединена Европа.

Изменението на Конституцията, наложено от необходимостта от по-
ставянето  ѝ   в съответствие с изискването за пълноправно членство на Ре-
публика България в Европейския съюз, не нарушава нейния суверенитет. 
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Съгласно чл. 1, ал. 2 от Конституцията „цялата държавна власт произти-
ча от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, 
предвидени в тази Конституция“. От това следва, че народът може по своя 
воля чрез избраното от него Народно събрание да делегира част от суверен-
ните си права съобразно изискванията на международен договор, по който 
България е страна. Влизането на Република България в Европейския съюз 
става след ратификация от Народното събрание на договора за присъединя-
ването  ѝ  . Тази ратификация е израз на народната воля. Произтичащото от 
това членство в Европейския съюз е в защита на суверенитета на страната 
и на националната сигурност. Предвид самия характер на интеграционния 
процес става дума за споделено упражняване на суверенитет, при което дър-
жавите членки изпълняват съвместно част от своите задачи и дотолкова уп-
ражняват общо суверенитета си. Суверенитетът на Република България не е 
застрашен, защото в случая приемането от органите на Европейския съюз на 
решения и създадените юридически актове с тяхното наднационално, пряко 
и универсално действие ще е с участието на Република България. Частич-
ното прехвърляне на компетенции от Народното събрание по отношение на 
законодателната му дейност е на институции, които не са  ѝ   чужди. Страната 
участва във формирането им и създаването на приеманите от тях актове. В 
този случай няма промяна на възложените от Конституцията функции на 
Народното събрание, нито отнемане на негови основни правомощия. Евен-
туалното преотстъпване на част от тази дейност не представлява промяна 
във формата на държавното устройство. Европейският съюз не е нито феде-
рация, нито каквато и да е друга форма на държавно устройство. То не засяга 
и териториалната цялост на страната като един от белезите на формата на 
държавно устройство.

2. Относно отпадане забраната за придобиване на право на собстве-
ност върху земя от граждани на Европейския съюз

Според чл. 14, ал. 2 ДСЕО вътрешният пазар на общността „обхваща 
пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното дви-
жение на стоки, лица, услуги и капитали“. Свободното движение на капи-
тали и равнопоставеността на правните субекти на страните – членки на 
Европейската общност, на територията на другите страни членки включва и 
правото им да закупуват земя във всяка от тях. С това не се накърнява тери-
ториалната им цялост. 

Разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Конституцията, според която чужден-
ците и чуждестранните юридически лица не могат да придобиват право на 
собственост върху земя освен при наследяване по закон, в който случай те 
следва да прехвърлят собствеността си, не е свързана със защита на тери-
ториалната цялост на Република България, която характеризира формата на 
нейното държавно устройство. Бъдещото отпадане на това ограничение по 
отношение на граждани и юридически лица на страни – членки на Европей-
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ския съюз, не засяга териториалната цялост на Република България. Тя оста-
ва непроменена, а с това не се променя и формата на държавно устройство. 
Придобиването на право на собственост върху земя от тях е в съответствие и 
със статута им на европейски граждани. Страните – членки на Европейския 
съюз, имат суверенно право да въвеждат редица ограничения на свободния 
режим за закупуване на земя от граждани и юридически лица на други стра-
ни – членки на Европейския съюз, по отношение на райони, свързани с на-
ционалната им сигурност и друга специфичност.

3. Относно създаване на разпоредба, която предвижда европейско 
гражданство и произтичащите от него последици

С чл. 17, ал. 1 от част втора на ДСЕО се създава гражданство на Евро-
пейския съюз. Всяко лице, което е гражданин на държава членка, е гражда-
нин и на Съюза. 

Последиците от европейското гражданство са уредени в чл. 17–21 
ДСЕО и се съдържат в раздел V от Хартата на основните права на Европей-
ския съюз, прогласена от Европейската комисия, Европейския парламент и 
Съвета на Европейския съюз на 7.12.2000 г. в Ница. Те включват право на 
добра администрация, право на достъп до документи, право да се обръща 
към европейски омбудсман, назначен от Европейския парламент в съответ-
ствие с чл. 195 ДСЕО, право на петиция в Европейския парламент, свобода 
на движение и пребиваване, дипломатическа и консулска защита, активно и 
пасивно избирателно право в изборите за Европейски парламент и органите 
за местно самоуправление.

Член 19 ДСЕО предвижда всеки гражданин на Европейския съюз, жи-
веещ в държава членка, на която не е гражданин, да гласува и да се кандида-
тира в местни избори в държава членка на територията, на която живее, при 
същите условия, както и гражданите на тази държава. Разпоредбата пред-
вижда и правото да гласува и да се кандидатира при същите условия в избо-
рите за Европейски парламент.

В действащата Конституция на Република България се съдържат тек-
стове за българското гражданство, както и за недопускане наличието и на 
друго гражданство като изискване при избирането на конституционни ор-
гани – чл. 65, ал. 1, относно избора на народни представители, чл. 93, ал. 2, 
относно избора на президент, и чл. 110, относно членовете на Министер-
ския съвет. 

С членството на Република България в Европейския съюз се придобива 
и правото на европейско гражданство с произтичащите от него последици. 
Поначало Конституцията проявява търпимост към двойното гражданство. В 
случая обаче не се придобива гражданство на друга държава, а гражданинът 
на страна – членка на Европейския съюз, запазвайки своето гражданство, 
става и гражданин на Съюза. Това гражданство „допълва, а не замества на-
ционалното гражданство“ (чл. 17, ал. 1 от част втора на ДСЕО). 
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Като придобиват европейско гражданство, българските граждани 
съгласно ДСЕО придобиват и правото да гласуват и да се кандидатират в 
местни избори и в изборите за Европейски парламент в държава членка, 
където живеят. Тези, както и всички други права, произтичащи от граждан-
ството на Европейския съюз, са реципрочно предоставени на всички граж-
дани на държавите членки. Тази равнопоставеност не ограничава, а само 
разширява правата на българските граждани и обогатява конституционно 
закрепените им права и свободи.

Уредбата на гражданството на Европейския съюз не засяга съществу-
ването, организацията и структурирането на основните, конституционни 
институции, не променя и техните функции и не нарушава балансът по-
между им.

4. Относно приемането на разпоредби, възлагащи на държавни органи 
упражняването на представителни функции в органите на Европейския съюз

Като член на Европейския съюз Република България задължително ще 
бъде представена в отделните органи на Европейския съюз. С участието на 
нейни представители ще се приемат всички решения и други актове с надна-
ционално, пряко и универсално действие по отношение на Република Бълга-
рия. Участието в Европейския парламент и делегирането на представителни 
права в Съвета на Европейския съюз не отнемат правомощия на основните 
конституционни органи и не се прехвърлят правомощия от един на друг. 

Не се изменя и формата на държавно устройство, след като териториал-
ната цялост и унитарният характер на държавата се запазват. 

Създаването на конституционна норма, допускаща участието на пред-
ставители на Република Българи в органите на Европейския съюз, не води 
до промени по смисъла на чл. 158, т. 3. 

5. Относно възможността за осъществяване на предварителен кон-
трол от Народното събрание в процеса на изработване на актовете, при-
емани от органите на Европейския съюз

Осъществяването на такъв контрол от Народното събрание е по същество 
ново правомощие, произтичащо от бъдещото членство на Република Бълга-
рия в Европейския съюз и в съответствие с посочения Протокол за ролята на 
националните парламенти в Европейския съюз от Амстердам. Такова разши-
ряване на конституционните правомощия на парламента не отнема функции 
от други основни конституционни органи и не променя тяхната структура. 
Този предварителен контрол се вписва в общия контрол, който Народното съ-
брание упражнява над изпълнителната власт. Поради това не се нарушава ба-
лансът между институциите, не се накърнява принципът за разделение на вла-
стите и не се засягат каквито и да е други основни конституционни принципи. 

6. Относно приемане на разпоредба, позволяваща предаването на бъл-
гарски граждани на чужда държава или на международен съд за целите на 



798   ІХ. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА

наказателното преследване в случаите, когато това е предвидено в меж-
дународен договор, по който Република България е страна

Съгласно чл. 25, ал. 4 от Конституцията „гражданин на Република Бъл-
гария не може да бъде изгонен от нея или предаден на друга държава“.Това 
поставя въпроса, предаването на български граждани за целите на наказа-
телно преследване на съд на друга държава – членка на Европейския съюз, 
не противоречи ли на чл. 25, ал. 4 от Конституцията, респективно не зася-
га ли основно право. Конституционният текст използва понятието „друга 
държава“. Смисълът на забраната за предаване на български гражданин за 
наказателно преследване на друга държава е той да бъде защитен от търсене 
на отговорност по чуждо наказателно законодателство, с което да бъде по-
ставен в по-неблагоприятно положение. 

Наказателноправните системи на всички държави – членки на Европей-
ския съюз, са в съответствие с Хартата на основните права на Съюза (прог-
ласена от Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Евро-
пейския съюз на 7 декември 2000 г. в Ница) и рамковото решение на Съвета 
от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за задържане и процедурите 
по предаване на лица между държавите членки. Това обстоятелство гаран-
тира един справедлив процес в която и да е държава членка, включително и 
в Република България, след нейното приемане в Европейския съюз. В този 
смисъл такава държава членка не попада в категорията „друга държава“ по 
смисъла на чл. 25, ал. 4 от Конституцията. Българският гражданин е гражда-
нин и на Европейския съюз. 

7. Относно разширяване признаците на равноправие на гражданите в 
съответствие с Хартата за правата на гражданите на Европейския съюз

Създаването на допълнителни права, които членството в Европейския 
съюз ще даде на българските граждани, само ще разшири правата, които те 
вече имат. Член 57, ал. 1 от Конституцията забранява отнемане на права, а 
не тяхното разширяване.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 4 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Стефанка Стоянова 
Считам, че Съдът следваше да отклони искането. Към тълкуване на кон-

ституционна разпоредба може и следва да се пристъпи, когато тя е неясна, 
двусмислена, разкриването на съдържанието  ѝ   обосновава различни реше-
ния или прилагането  ѝ   е противоречиво.

В случая в конституционните разпоредби, чието тълкуване се иска 
(чл. 153 и чл. 158, т. 3), няма неяснота относно втория от формулираните 
в искането въпроси – премахването на забраната, съдържаща се в чл. 22, 
ал. 1 от Конституцията. Разпоредбите не пораждат спор за това, дали от-
менянето на посочената забрана е в правомощията на Народно събрание 
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или на Велико Народно събрание. Като няма неяснота в конституционните 
разпоредби досежно отбелязания въпрос, намирам, че липсва предмет на 
тълкуване и искането в тази част трябва да се отклони.

Особено мнение на съдията Маргарита Златарева 
Особеното мнение се отнася до тези части на решението, с които се от-

говаря на въпросите по т. 2, 3, 5, 6, 7 и частично по т. 1 и 4 от искането. 
Тълкуване на смисъла и съдържанието на разпоредбата на чл. 158, т. 3 

от Конституцията в частта „форма на държавно устройство и форма на дър-
жавно управление“ вече е направено с Решение № 3 от 2003 г. по к.д. № 22/ 
2002 г. В диспозитива на това решение Конституционният съд е описал съ-
държанието, включено в израза „форма на държавно устройство и форма на 
държавно управление“. Никое от изброените елементи на това съдържание 
не се отнася/няма връзка с въпросите, зададени в искането на президента по 
т. 2, 3, 5, 6, 7, както и с част от материята, свързана с въпросите по т. 1 и 4, 
поради което то следва да бъде отклонено. 

Особено мнение на съдията Румен Янков
Искането не трябва да бъде разгледано от Съда.
От съдържанието му се вижда, че се иска тълкуване на чл. 153 във връз-

ка с чл. 158, т. 3 от Глава девета на Конституцията. Като негово основание е 
посочен съществуващият консенсус в страната относно политиката на при-
съединяване към Европейския съюз и във връзка с това необходимостта да 
бъде изяснено Обикновено или Велико Народно събрание трябва да извър-
ши конституционни промени. Азбучна истина е, че за да бъде тълкувана 
Конституцията в отделна част, тя трябва да бъде неясна или двусмислена. 
Член 158, т. 3 гласи, че Великото Народно събрание „решава въпросите за 
промените във формата на държавно устройство и на държавно управле-
ние“. Точният смисъл на израза „форма на държавно устройство и държавно 
управление“ не е нормативно пояснен и може да се свърже с теоретични 
спорове и да бъде разбиран различно в зависимост от субективна нагласа и 
идеологически интереси. 

Но вместо да се иска тълкуване на посочените две понятия, които опреде-
лят основната характеристика на държавното устройство и управление, имат 
трайна употреба и се свързват с основните отлики на държавата – България е 
република с парламентарно управление – чл. 1, ал. 1, и Република България е 
единна държава с местно самоуправление – чл. 2, ал. 1, и се намират в Глава 
първа – „Основни начала“, се иска тълкуване на разпоредби от Глава девета 
на Конституцията – „Великото Народно събрание решава въпросите за про-
мени ...“. Тъкмо тук се върши подмяната – не да се изясни какво е неясно или 
двусмислено в понятията „държавно устройство и държавно управление“, а 
да бъде посочена процедура, по която да действа Народното събрание. 
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Особено мнение на съдията Живан белчев
Не споделям решаващия извод и съпътстващите го мотиви в тълкувател-

ната част относно отпадането на конституционната забрана за придобиване 
на вещно право на собственост върху земеделска земя от чужди граждани и 
чужди юридически лица.

 Считам, че отпадането на забраната за закупуване на земя от чужденци 
и чуждестранни юридически лица (чл. 22, ал. 1 от Конституцията), предмет 
на т. 2 от искането, попада в хипотезите на чл. 158, т. 3 от Конституцията, 
поради което отмяната на тази разпоредба може да се извърши само от Ве-
ликото Народно събрание, тъй като се касае за най-голямото богатство на 
държавата, а именно за благословената, свещена българска земя, завещана 
ни от предците преди повече от 13 века. Конституционният законодател я 
определя като „основно национално богатство“ и я поставя в Глава първа на 
Конституцията – „Основни начала“ – чл. 21, ал. 1. Тя е свързана и със защи-
тата на териториалната цялост на Република България и унитарната форма 
на държавно устройство съобразно чл. 2, ал. 1 от Конституцията. Включва-
нето на земеделската земя в гражданския оборот ще бъде предпоставка за 
накърняване териториалната цялост на държавата. Чрез гражданскоправни 
сделки ще бъдат разпродадени големи части от нашата обработваема земе-
делска земя, която е най-плодородната в цяла Европа. 

РЕШЕНИЕ № 8 от 1 септември 2005 г. по к.д. № 7/2005 г.274 
делото е образувано по искане на: Върховния касационен съд. 
Иска се: тълкуване на чл. 153 и чл. 158, т. 3 от Конституцията дали би 

представлявало промяна на формата на държавно управление приемането 
на конституционни разпоредби, които да :

1. прогласят, че съдилищата в Република България са основен носител 
на съдебната власт и единствени осъществяват държавно правосъдие;

2. преструктурират прокуратурата и определят, че правомощията  ѝ   в 
рамките на съдебната власт са свързани само с поддържане на обвинението 
пред съда;

3. преструктурират следствието, за да участва в разследването, изпълня-
вайки функциите на съдии по разследването;

4. предвидят, че прокуратурата, следствието и МВР осъществяват един-
на държавна политика в борбата с престъпността и дейността им в тази на-
сока се наблюдава от Народното събрание;

5. извършат промяна в структурата и начина на избиране на Висшия 
съдебен съвет, като се предвиди професионалната квота да включва като 
членове по право председателите на ВКС, ВАС, ръководителя на прокурату-
рата, поддържаща обвинения пред съда, както и ръководителя на съдиите по 
разследването следователи. Останалата част от професионалната квота да се 

274 Обн., ДВ., бр. 74 от 13 септември 2005 г.
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избира с мнозинство от две трети от всички съдии и парламентарната квота 
също да се избира с мнозинство от две трети.

Конституционният съд упражнява правомощия по: чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията.

Конституционният съд реши:
1. Промени в Конституцията, концентрирани в рамките на съдебната 

власт, във връзка с първите четири питания в искането, които са насочени 
към преструктуриране, оптимизиране от съдържателна гледна точка и пре-
цизиране на отделни функции на нейни органи, поставяне на акценти или 
уточняване на техни правомощия или наименования, както и взаимодейст-
вието им с институции на другите власти, не представляват промяна във 
формата на държавно управление и могат да бъдат извършени от Народно 
събрание, ако с тях не се нарушава балансът между властите и се съблюда-
ват основните принципи, върху които е изграден действащият конституци-
онен модел на държавата – правата на личността, народният суверенитет, 
политическият плурализъм, правовата държава, върховенството на правото, 
разделението на властите и независимостта на съдебната власт.

2. Отклонява искането по т. 5 като недопустимо.
Мотиви:
Формулираните конкретни тълкувателни питания в искането на ВКС 

имат общ знаменател, който позволява да се изведе пред скоби това, което 
ги обединява. А то е дали промени в основния закон, концентрирани в рам-
ките на съдебната власт и насочени към прецизиране на отделни функции на 
нейните органи, поставяне на акценти или уточняване на техни правомощия 
или наименования, както и взаимодействието им в определени аспекти с 
институции на другите власти представляват промяна във формата на дър-
жавно управление. 

Цялостният анализ на разпоредбите от Глава шеста на Конституцията 
показва, че по волята на ВНС в осъществяването на съдебната власт, макар 
и с различна степен на интензивност на правната защита, служейки си с 
различни методи и постигайки в крайна сметка различен правен ефект, 
участват три категории органи – съдилища, прокуратура и следствени ор-
гани. Те не са и не могат да бъдат равнопоставени. Конституционната рам-
ка определя за всеки от тях различна функция и всеки от тях с различен 
интензитет и с различни средства осигурява реализацията на съдебната 
власт. Основополагащите конституционни характеристики, установени в 
чл. 117, разпростират обаче своето значение върху цялата Глава шеста. 
Водеща сред тях е независимостта на съдебната власт. Чрез този принцип е 
гарантирана нейната независимост, но същевременно тази независимост е 
обективно ограничена чрез конституционния текст. При осъществяване на 
своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следовате-
лите се подчиняват само на закона (чл. 117, ал. 2 от Конституцията), но той 
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е такъв, какъвто го е приело Народното събрание, и именно неговата прак-
тическа реализация се осигурява чрез функционирането на съдебната власт. 

1. Относно приемането на разпоредба, с която да се прогласи, че съ-
дилищата в Република България са основен носител на съдебната власт и 
единствени осъществяват държавно правосъдие

По дефиниция съдебната власт осъществява правозащитната функция 
на държавата (чл. 119, ал. 1 от Конституцията). Нейното конституционно 
предназначение е чрез специфични средства за въздействие да осигури при-
ложението на закона, когато са застрашени или нарушени права или законни 
интереси на всеки, който има право на защита. 

В организационен аспект съдилищата са в основата на съдебната власт, а 
във функционален – тяхната дейност е най-същественото и решаващо нейно 
проявление. Чрез правораздавателния акт на съдилищата се решава правен 
спор, с което спорното става безспорно, и по този начин чрез тяхната дей-
ност се осигурява най-интензивната и категорична правна защита на граж-
даните, юридическите лица и държавата. Във всички конституционни моде-
ли съдилищата са основен (в някои и единствен) носител на съдебната власт. 

В действащата Конституция на Република България това качество на съ-
дилищата, без да е провъзгласено изрично, е неоспоримо. От друга страна, 
съдържанието на чл. 119 налага разбирането, че държавното правораздаване 
се осъществява от конституционно установените съдилища. 

С оглед посоченото Конституционният съд счита, че промяна в основ-
ния закон, с която се прогласява изрично, че съдилищата са основен носител 
на съдебната власт и единствени осъществяват държавно правораздаване, 
не представлява промяна във формата на държавно управление, както това 
следва и от сега съществуващата конституционна уредба на правомощията, 
функциите и задачите на съдилищата в Република България.

2. Относно приемането на разпоредба, с която се преструктурира про-
куратурата и се определя, че правомощията ù в рамките на съдебната 
власт са свързани само с поддържане на обвинението пред съда

Конституционният съд намира, че това тълкувателно питане съдържа 
всъщност два въпроса. Първият – относно промени в структурата (преструк-
туриране), а вторият – относно изменения в правомощията на прокуратурата. 
Съдът счита, че за да отговори кои от тях засягат формата на държавно упра-
вление, следва най-напред да анализира действащата конституционна уредба.

Съгласно чл. 126, ал. 1 и 2 структурата на прокуратурата е в съответ-
ствие с тази на съдилищата, а главният прокурор осъществява надзор за за-
конност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. 
Съобразно с тази конституционна уредба в чл. 111 от Закона за съдебната 
власт (ЗСВ) е предвидено, че прокуратурата на Република България се със-
тои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна ад-
министративна прокуратура, апелативни прокуратури, военно-апелативни 
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прокуратури, окръжни прокуратури, военно-окръжни прокуратури и район-
ни прокуратури. 

Конституционно установената структура съдържа два момента с оглед 
нормативното  ѝ   съдържание. Прокуратурата е елемент от системата на съ-
дебната власт, поради което структурата  ̀и   е в съответствие с тази на съдили-
щата. От друга страна, тя е относително самостоятелна съставка на единна-
та магистратура поради въвеждането на специфични, отнасящи се само до 
нея принципи на организация като изява на особеностите при реализацията 
на съдебната власт чрез дейността на прокурорските органи. Така например 
чл. 126, ал. 2 от Конституцията определя самостоятелни функции на главния 
прокурор, извеждайки го по този начин като едноличен орган в отклонение 
от структурата на съдилищата. Ето защо както съответствието, така и откло-
нението от него имат своето конституционно основание.

Функциите на прокуратурата и способите за тяхната реализация са ви-
зирани от учредителната власт в разпоредбата на чл. 127 от Конституцията. 
Главната задача, която основният закон възлага на прокуратурата, е да следи 
за спазване на законността. Това е нейната специализация в рамките на съ-
дебната власт, това е основното в дейността  ѝ  . Чрез тази повеля Конститу-
цията конкретизира правозащитната функция, възложена на прокуратурата 
като неотделим елемент от единната магистратура. Основната функция на 
прокуратурата се осъществява обаче не произволно, а в строго определени 
от конституционния законодател граници, очертани от него чрез способите, 
които са формулирани в разпоредбата на чл. 127, т. 1–4 от Конституцията.

Този извод се потвърждава и от синтактичния анализ на текста. Посо-
чените в подчиненото изречение способи са приобщени към главното със 
съюза „като“, което ясно показва, че те не могат да бъдат разбирани по друг 
начин, освен като способи, чрез които се осъществява основната, главна 
задача на прокуратурата – да следи за спазването на законността (Решение 
№ 7 по к.д. № 6/2004 г.).

Изводът, до който Конституционният съд стига, е, че учредителната 
власт, определяйки специфичната основна функция на прокуратурата, съ-
щевременно е ограничила способите, чрез които тя при изпълнението  ѝ   ре-
ализира съответната част от правозащитната функция на държавата. Други 
способи са конституционно недопустими.

Всяка структура се изгражда, за да създаде необходимите условия и 
предпоставки за осъществяване на специфичните задачи на определен дър-
жавен орган. При сега съществуващия, предопределен от учредителната 
власт конституционен модел на съдебната власт структурата на прокурату-
рата е в съответствие с основната  ѝ   функция. Това не означава обаче, че тя 
не може да бъде променяна. Самият конституционен законодател е пред-
видил, че в определени случаи и в определени граници това може да бъде 
сторено дори със закон. 
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Ето защо, ако под преструктуриране в искането се разбира усъвършенст-
ване на тази структура в съответствие с основната задача и изчерпателно по-
сочените в Конституцията способи чрез изграждането на по-целесъобразна 
и ефективна организация на прокурорските органи, като например създава-
нето на специализирани подразделения с оглед по-доброто противодействие 
на отделни видове престъпления (тероризъм, корупция, трансгранична 
престъпност и др.) или специализирани прокуратури към специализирани 
съдилища (чл. 119, ал. 2), то такава промяна, извършена вътре в рамките на 
съдебната власт, не би могла да засегне формата на държавно управление и 
е от компетенциите на Народното събрание. В този смисъл е и практиката на 
Конституционния съд. В Решение № 10 по к.д. № 8/1998 г. Съдът отбелязва, 
че „от изключителна компетентност на законодателя е да прецени необхо-
димостта от тези структурни звена в съдебната и прокурорската система“.

Ако под преструктуриране се разбира обаче разчленяване на прокура-
турата и прехвърляне на една част от нея извън рамките на съдебната власт, 
свиване на нейните основни функции само до един от способите, чрез кои-
то сега тя осъществява основната си задача, то в този случай, доколкото се 
променя изначално значима част от организационните и функционалните 
характеристики на този орган, се касае до промяна, рефлектираща върху 
формата на държавно управление. 

Поначало всяко съществено преструктуриране трябва да бъде предше-
ствано и обусловено от ясно дефиниране на необходимостта от промяна в 
основните функции на съответния орган, неговото място в системата на ос-
таналите държавни органи и начина на взаимодействие с тях. А това, докол-
кото засяга установения баланс между трите власти, предполага сериозна 
ревизия на основния закон, която е от компетентността на ВНС.

3. Относно промяна в Конституцията, при която следствието се пре-
структурира, като участва в разследването, изпълнявайки функциите на 
съдии по разследването

Заинтересованите страни изразяват противоречиви становища по този 
въпрос. Някои от тях споделят разбирането, че Конституцията не урежда 
понастоящем структурата на следствените органи и въвеждането на тексто-
ве относно нея, не представлява промяна във формата на държавно упра-
вление (МС, президент на Република България, СЮБ); за други въпросът е 
терминологичен и няма никаква пречка като законодателна техника да бъде 
ползван и терминът „съдия по разследването“ (НСлС); трети изтъкват, че 
България няма правни традиции по отношение на тази процесуална фигура 
и въвеждането  ѝ   би изменило цялостната система на наказателното право-
раздаване, от която гледна точка подобно изменение би могло да бъде раз-
глеждано като промяна във формата на държавно управление с уговорката, 
че е възможно да се поддържа и обратното становище (Съюз на съдиите); 
докато четвърти смятат, че подобно предложение по-скоро поставя редица 
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сложни въпроси, отколкото дава решения (Камара на следователите, Асоци-
ация на прокурорите).

Единственият конституционен текст, специално посветен на следстве-
ните органи, е разпоредбата на чл. 128. В него действащата Конституция 
не урежда вида и структурата на тези органи и за разлика от съдилищата 
и прокуратурата тук и в останалите текстове на Глава шеста не си служи с 
обобщено понятие за обозначаването им именно като система от органи. В 
тази конституционна рамка и съобразно чл. 133 от основния закон в послед-
ните години действаха законодателно уредени чрез ЗСВ и НПК различни ор-
ганизационни модели: от силно централизирана до обратния полюс – силно 
децентрализирана система на следствените органи.

Член 128 от Конституцията определя функцията на тези органи – те осъ-
ществяват предварителното производство по наказателни дела. 

Ето защо въвеждането в основния закон на текстове, които преструк-
турират според искането, а всъщност – създават структура на следствените 
органи, не е промяна във формата на държавно управление, защото и сега 
този въпрос е от компетентността на Народното събрание. 

Съвсем отделни и твърде сложни са проблемите за запълването със съ-
държание на понятието „съдия по разследването“ чрез уточняване правомо-
щията на тази процесуална фигура; уредбата на мястото  ѝ   в системата на 
съдебната власт и най-вече взаимоотношението  ̀и   с останалите процесуални 
субекти; отликата (или приликата) с фигурата например на „разследващ съ-
дия“; въпросът, дали чрез Конституцията тя ще се „резервира“ единствено 
за следователите или на общо основание могат да бъдат съдии по разслед-
ването и други магистрати. Тези, а и други свързани с тях проблеми оба-
че излизат извън предмета на настоящото дело и Конституционният съд не 
може да вземе отношение по тях. Това е така и защото в голямата си част 
те са проблеми на законодателна целесъобразност, зависят от цялостната 
характеристика, избрания модел, основните приоритети и акценти на съдеб-
ната реформа, както и от мястото, функциите и най-вече взаимоотношени-
ята между различните участници в наказателния процес и в крайна сметка 
са материя, която следва да бъде уредена чрез съгласувани промени в НК, 
НПК и ЗСВ. Ако съдът се произнесе по тях в настоящото производство, ще 
наруши своите правомощия, което е недопустимо.

4. Относно конституционна промяна, предвиждаща, че прокуратура-
та, следствието и МВР осъществяват единна държавна политика в бор-
бата с престъпността и дейността им в тази насока се наблюдава от 
Народното събрание

В по-голямата си част заинтересованите страни приемат по принцип, че 
подобна промяна не рефлектира върху формата на държавно управление. 
Повечето от тях обаче изтъкват необходимостта от допълнително изясня-
ване смисъла на определени понятия и категории. Така някои считат, че би 
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трябвало да има по-голяма яснота какво се разбира под „наблюдава“ и че 
понятието няма юридически смисъл (СЮБ); други, че включването на по-
добен текст следва да се предхожда от изясняване на конкретните форми, в 
които намират израз тези правомощия на Народното събрание (МС); трети 
изтъкват, че това е принципно положение, реално съществуващо и към на-
стоящия момент, поради което липсва необходимост от създаването на та-
кава норма (министърът на вътрешните работи); четвърти, че подобна раз-
поредба би била спорна като съдържание, тъй като изброените ведомства не 
са единствените, които осъществяват държавната политика в борбата срещу 
престъпността (Камарата на следователите).

Конституционният съд намира за необходимо да отбележи следните по-
важни моменти, свързани с това питане.

Борбата с престъпността е въпрос на общодържавен приоритет във всяка 
цивилизована страна. В настоящите условия този въпрос е от първостепенна 
важност и за Република България. Конституцията издига във върховен прин-
цип правата на личността, нейното достойнство и сигурност. Без съмнение 
сигурността на гражданите е пряко свързана и с ефективната борба с прес-
тъпността. Като общонационален приоритет тази борба не може, а и не тряб-
ва да бъде монопол на едно или няколко ведомства, институции или дори 
само на една от властите. Вярно е обратното. Само сътрудничеството между 
тях, изградено върху основата на ясно диференцирани правомощия, отго-
ворности и уточнени приоритети, упражнявани с държавническа мъдрост и 
съзнание за важността на проблема, е гаранция за напредък. Като отбелязва, 
че не може да се включи в един поначало доктринален спор относно това, 
що е борба с престъпността и кой участва в нея, Конституционният съд на-
мира, че отговорът на конкретното питане по необходимост изисква свърз-
ването му с принципа на разделение на властите – чл. 8 от Конституцията.

Няма работеща конституционна система, която да предвижда и осигу-
рява абсолютна независимост на която и да е от трите власти, защото необ-
ходимото равновесие се постига чрез взаимно възпиране. Балансът предпо-
лага всяка една от тях да притежава възможност за контрол върху другите. 
Същевременно модерният конституционализъм изисква динамичното рав-
новесие на властите да се постига чрез сътрудничество и взаимодействие 
между тях и това се отнася на първо място до областите, представляващи 
неоспорим национален приоритет, какъвто без съмнение е борбата с прес-
тъпността. Става дума за функционално взаимодействие по основни за об-
ществото проблеми, което нито заличава, нито преодолява принципа в име-
то на неговия антипод – единството на властта. Взаимодействието и сътруд-
ничеството, от една страна, и взаимният контрол и възпиране – от друга, не 
следва да водят обаче до обезличаване на която и да е от трите власти, до 
размиване на нейните собствени отговорности или до прехвърляне на спе-
цифични правомощия на други субекти.
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Съгласно чл. 1, ал. 1 от основния закон България е република с парла-
ментарно управление, която се управлява според Конституцията и законите 
на страната (чл. 4, ал. 1). Народното събрание като свободно избран, общо-
държавен представителен орган на нацията заема първенствуващо място в 
държавната система. Като единствен титуляр на законодателната власт чрез 
приеманите от него актове то определя насоките на държавната политика в 
различните сфери на обществения живот. Ето защо Съдът счита, че в една 
парламентарна република Народното събрание би могло да има своето мяс-
то не само в определянето, но и в наблюдението и анализа на резултатите 
от държавната политика за противодействие на престъпността и че прие-
мането на такава разпоредба в Конституцията не представлява промяна във 
формата на държавно управление. 

Същевременно съдът отбелязва, че включването на подобен текст, за да 
бъде в синхрон с основни конституционни принципи на действащия осно-
вен закон, следва да се предхожда от изясняване на конкретните форми, в ко-
ито ще намерят израз тези правомощия на Народното събрание. В частта му 
относно органите на съдебната власт не бива да се възпроизвеждат класи-
ческите форми на парламентарен контрол, типични за взаимоотношенията 
между законодателната и изпълнителната власт, защото това би означавало 
такава намеса, която фактически променя основата, върху която е изграден 
конституционният модел на държавата, и би засегнало формата на държав-
но управление, установена от основния закон.

Решението е подписано от 12 конституционни съдии, от които 1 с 
особено мнение.

Особено мнение на съдията Румен Янков 
Особеното мнение се отнася единствено до допустимостта на искане-

то и няма отношение към същността на делото. То е формулирано в пет 
въпроса:

Ще представлява ли промяна във формата на държавно управление при-
емането на конституционни разпоредби, които според вносителите „да про-
гласят“:

1) че съдилищата са основен носител на съдебната власт и само те осъ-
ществяват държавно правосъдие; 2) да се преструктурира прокуратурата и 
се определи, че правомощията  ѝ   са свързани само с обвинение в съда; 3) 
следствието да се преструктурира, като участва в разследването, изпълня-
вайки функции на съдии по разследването; 4) че прокуратурата, следствието 
и МВР осъществяват единна държавна политика в борбата срещу престъп-
ността и дейността им се наблюдава от Народното събрание; 5) да се извър-
ши промяна в структурата и начина на избиране на Висш съдебен съвет.

Разпоредбите, чието съдържание трябва да бъде изяснено според вно-
сителите на искането за тълкуване, са чл. 153 и чл. 158, т. 3 от Конституция-
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та. Те систематично се намират в Глава девета „Изменение и допълнение на 
Конституцията. Приемане на нова Конституция“. По същество това са нор-
ми за изменение и допълнение на основния закон на държавата. За тях е ха-
рактерно, че са еднозначни и не съдържат система от заповеди или задълже-
ния. В тях не може да се вложи друг смисъл – за всеки е ясно какъв е редът, 
по който може да се измени Конституцията, чия е инициативата за това, как 
и с какво мнозинство може да се свика Велико Народно събрание.

Не случайно в искането за тълкуване наименованието Велико Народно 
събрание, въпреки че е част от разпоредбата, не е споменато нито веднъж.

От своя страна чл. 153, т. 3 гласи, че „Великото Народно събрание про-
меня формата на държавно устройство и държавно управление...“ Изяснява-
нето на израза, който нормативно не е уточнен, може да се свърже с различ-
на интерпретация в зависимост от лични нагласи и идеологически интереси. 
Но основните характеристики на държавното устройство и управление имат 
трайна употреба, свързани са с основните отлики на държавата – според чл. 
1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1 от Конституцията България е република с парламентар-
но управление и е единна държава с местно самоуправление – и се намират 
не в Глава девета, а в Глава първа на Конституцията.

На трето място, от съдържанието на искането се вижда, че не се иска и 
тълкуване на нито една от разпоредбите в Глава шеста „Съдебна власт“, в 
която са посочени мястото, ролята и взаимоотношенията между съд, проку-
ратура и следствие.

ВКС не пита какво е казано в основния закон, а иска в него „да се запи-
ше“ посоченото в раздел I на настоящото особено мнение от Обикновено 
Народно събрание.

От горното се вижда, че искането за тълкуване е отправено в свое-
образен юридически вакуум, а не в контекста на определена правна норма 
или разпоредба на Конституцията. В този смисъл то не може да се свърже с 
определени разпоредби на Конституцията и затова е недопустимо.

Друго основание за недопустимост на искането е обстоятелството, че не 
се желае тълкуване на конституционни принципи, норми или разпоредби, а 
в какъв смисъл трябва да се промени съществуващата структура на съдеб-
ната власт, посочена в Конституцията от Обикновено Народно събрание. Но 
очевидно тук става дума за програмен ред на обществото – за политика. Не-
допустимо е вместо тях това да стори съдът. Трябва да се има предвид, че 
съдебният активизъм крие риск от тирания (съдиите са несменяеми, с раз-
лична политическа нагласа, избрани по окултен за широкото общество на-
чин и не носят политическа отговорност).

Единственият изход според мен е съдът да намери сили да остави по-
литиците да вземат легитимното решение. Гаранцията, дали то ще е съо-
бразено с Конституцията, е самата Конституция – решението на Народно-
то събрание за изменение на Конституцията подлежи на съдебен контрол.
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таблици

Когато се ползват таблиците, трябва да се имат предвид следните уго-
ворки и условности:

Първата таблица отразява в количествен и хронологичен план подред-
бата (подбора и групирането) на решенията по тематични единици. Тя отра-
зява позоваванията само във внесените за разглеждане искания и не взeма 
предвид тези в диспозитива на съответното решение. 

Втората таблица обобщава информацията за постъпилите искания, 
обра зуваните конституционни дела и тяхното движение. При ползването ѝ 
трябва да се има предвид, че сумата на взетите решения, прекратените 
дела и висящите производства за една година не съответства на броя на 
образуваните дела не само защото в нея се включват решенията по висящите 
производства от предишната година, но и поради съществуващата практика 
за присъединяване на дела.

От таблица 3 до таблица 8 всички данни се отнасят само до исканията, 
по които Конституционния съд се е произнесъл с решения. Поради това 
е възприета практиката в последния ред да се дава общият брой решения 
за годината. В повечето случаи той не съответства на сумата по колони, а 
дава възможност за сравняване и онагледяване на относителната тежест на 
включените в таблицата категории. 

Диаграмите, които онагледяват представената в таблиците информация, 
са изчерпателни и за разлика от предишното издание не отразяват само 
значимите натрупвания. Те онагледяват информацията от таблиците за всяка 
една година. 
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Таблица 2
Постъпили искания, образувани дела и тяхното движение

* Броят на исканията не съответства на броя на образуваните дела, защото по някои дела 
има повече от едно искане.

** Поради неоправомощеност на субекта, недостатъци на искането, некомпетентност на 
съда и др.

*** Висящите производства не се сумират, тъй като по тях се взема решение в началото на 
следващата година.

**** Включено е и решение за изменение на Правилника за организацията на дейността 
на КС.

***** Включено е и решение за изменение на ПОДКС.

година Постъ  пили 
искания*

Образувани 
дела

Прекратени 
дела**

Присъедине-
ни дела

Взети 
решения

Висящи 
производства***

1997   20   20   1 -   19   6

1998   39   37   2 1   33   7

1999   14   14   4 -   17****   1

2000   18   18   1 -   14   6

2001   17   17   3 2   18*****   1

2002   23   23   6 -   13   5

2003   12   12   2 2   13   -

2004   11   11   - -     7   4

2005   11   11   1 1     9   4

2006   11   11   2 1     9   4

Общ 
брой 176 174 22 7 152
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Постъпили искания, образувани дела и тяхното движение

Постъпили искания Присъединени дела

Образувани дела Взети решения

Прекратени дела Висящи производства

1997

1999

1998

2000

0

0

0

0

5

5

5

5

10

10

10

10

15

15

15

15

20

20

20

20

25

25

25

25

30

30

30

30

35

35

35

35

40

40

40

40



817ТАБЛИЦИ

2001

2003

2005

2002

2004

2006

0

0

0

0

0

0

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

35

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

40
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Таблица 3
Постъпили искания според вносителите им  
(по дела, приключили с решения)

Вносители 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Общо

Народни 
представители 11 18 12 12 15 5 7 2 4 3 89

Президент 1 - - - - 1 2 1 - - 5

Министерски 
съвет 1 2 1 - - - - - - - 4

ВАС - - - - 3 - 1 - - 1 5

ВКС - - - - - 5 2 2 3 2 14

Главен прокурор 6 13 4 - 1 2 1 2 2 3 34

Общ брой 
решения* 19 33 16 14 17 13 13 7 9 9 150/151

* Общият брой решения за годината не съответства на броя на исканията, защото има 
решения, които се вземат по искане на двама или трима вносители.
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1997

11

6

1
1

2003

2006

1998

2001

2004

Общ брой 
искания

1999

2002

2005
Народни 
представители

ВАС

Президент

ВКС

Министерски 
съвет

главен 
прокурор

18
12

5
7

3

5
89

34

322

1

1

1
2

15

3
1

13
4

2

1

1

1

2

54

14

22

2

5

4

3

2
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Таблица 4
Постъпили искания от народни представители по легислатури  
(по делата, приключили с решения)

Легислатура 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Общо

ХХХVІІ Народно 
събрание 3 - - - - - - - - - 3

ХХХVІІІ Народ-
но събрание 8 18 12 12 13 - - - - - 63

ХХХІХ Народно 
събрание - - - - 2 5 7 2 4 - 20

XL Народно 
събрание - - - - - - - - - 3 3

Общ брой 
решения 19 33 16 14 17 13 13 7 9 9 150/89
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Таблица 5
Конституирани страни по делата,  
приключили с решение

Страна по дело 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Общо

Народно събрание 19 32 15 12 14 13 13 7 9 9 143

Президент 4 7 4 2 5 4 3 1 4 3 37

Министерски съвет 15 32 15 10 17 12 13 7 7 9 137
Министерства и 
агенции 15 33 13 10 11 12 12 7 9 9 131

Върховен 
административен съд 3 5 4 1 5 6 5 4 4 6 43

Върховен 
касационен съд 4 9 3 1 4 4 3 4 5 4 41

Главен прокурор 3 7 2 2 3 5 4 3 2 3 34

Висш съдебен съвет 3 1 2 - 1 4 2 2 4 2 21

Следствие 4 2 1 - - 1 2 3 2 2 17
Висш адвокатски 
съвет - 6 3 1 2 5 1 1 2 2 23

Органи на местно 
самоуправление - - - - 1 - - - 2 3

Незави-
сими  
държав-
ни орга-
ни (по 
Консти-
туция)

БНБ 3 1 1 - - - - - - 5
Сметна 
палата 1 - - - - 1 - - - - 2

НОИ и 
Здравна 
каса

1 2 - 4 - 1 1 - 1 10

ЦИК 1 - - 2 - - - - 3

Синдикати 1 8 1 1 - - - 1 1 - 13
Работодателски и 
бизнес асоциации 3 10 2 4 1 4 2 1 1 2 30

Граждански сдруже-
ния и асоциации 3 13 8 8 14 6 6 3 4 9 74

Частни лица и фирми 2 3 3 3 2 2 - - 1 1 17

Политически партии - 1 - 1 1 - - - - - 3

Медии 3 2 1 - - 1 - - - - 7

Омбудсман - - - - - - - - - 1 1

Общ брой решения 19 33 16 12+2 17 13 13 7 9 9 148+2
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* Общият брой решения за годината не отговаря на сумата в колони, защото понякога с едно 
и също решение КС упражнява няколко свои правомощия.

Таблица 6
Упражнени правомощия от Конституционния съд по делата, 
приключили с решение

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Общо

Чл. 149, ал. 1, т. 1. 
(тълкуване) 2 3 2 3 5 1 3 2 3 - 24

т. 2.   Закони 14 25 11 8 12 11 10 5 7 9 112

         Актове на НС 3 4 1 1 - 1 - - - - 10
         Актове на
         президента - - 1 - - - - - - - 1

т. 3. Спорове за 
компетентност - - - - - - - - - - 0

т. 4. Произнасяне 
по международни 
договори и спогодби

3 5 4 2 4 - 3 - 1 - 22

т. 5. Спорове за 
констит. на партии и 
сдружения

- - - 1 - - - - - - 1

т. 6. Спорове за 
законност на избор 
за президент и 
вицепрезидент

- - - - - - - - - - 0

т. 7. Спорове за 
законност на избор  
на нар. представител

- - - - 1 - - - - - 1

т. 8. Обвинения срещу 
президента - - - - - - - - - - 0

Чл. 148. Оставка и 
снемане на имунитет 
на конст. съдия

- - - 2 - - - - - - 2

Чл. 72, ал. 1 и 2. 
Неизбираемост и 
несъвместимост

- - - - - - - - - - 0

Чл. 97, ал. 1, т. 1. 
Оставка на президент 
и вицепрезидент

- - - - - - - - - - 0

Общ брой решения* 19 33 16 14 17 13 13 7 9 9 150/173
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Упражнени правомощия от Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 1 и 2

А. По години

Б. Общо за периода 1997–2006 г.
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президентаЧл. 149, т. 2, Закони

Чл. 149, т. 2 
Закони

Чл. 149, т. 2 
Актове на НС

Чл. 149, т. 2 
Актове на президента

Чл. 149, т. 2, Актове на НС

24

112

10
1



824   КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

Таблици 7
дела за установяване на противоконституционност,  
приключили с решение
Таблица 7-а

Решение 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Общо
Искането е отхвърлено 7 22 8 4 5 8 8 4 5 6 78
Актът е отчасти  
противоконституционен 5 3 5 4 4 2 2 1 1 1 28
Актът е изцяло  
противоконституционен 5 5 1 2 3 2 - - 1 2 20
Общ брой решения  
(за установяване на про-
тивоконституционност)

17 30 14 10 12 12 10 5 7 9 126

Общ брой решения 19 33 16 14 17 13 13 7 9 9 150

Решения по дела за установяване на противоконституционност

А. По години

0

5

19
97

19
97

19
97

19
98

19
98

19
98

19
99

19
99

19
99

20
00

20
00

20
00

20
01

20
01

20
01

20
02

20
02

20
02

20
03

20
03

20
03

20
04

20
04

20
04

20
05

20
05

20
05

20
06

20
06

20
06

10

15

20

25

Искането е 
отхвърлено

Актът е отчасти 
противоконституционен

Актът е изцяло 
противоконституционен

Искането е отхвърлено Актът е отчасти 
противоконституционен

Актът е изцяло 
противоконституционен

Б. Общо за периода 1997–2006 г.

7828

20
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Таблица 7-б

Иска се установяване про-
тивоконституционност на: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Общо

Закони 

Изцяло конститу-
ционносъобразен 6 18 1 3 6 7 8 4 5 6 64

Частично проти-
воконституционен 5 4 5 4 4 2 2 1 1 1 29

Изцяло противо-
конституционен 3 4 5 1 2 2 - - 1 2 20

Общ брой закони 14 26 11 8 12 11 10 5 7 9 113

Актове 
на НС

Изцяло конститу-
ционносъобразен 1 3 1 1 - 1 - - - - 7

Частично проти-
воконституционен - - - - - - - - - - -

Изцяло противо-
конституционен 2 - - - - - - - - - 2

Общ брой актове 
на НС 3 3 1 1 - 1 - - - - 9

Актове 
на прези-
дента

Актът е конститу-
ционносъобразен - - 1 - - - - - - - 1

Актът е противо-
конституционен - - - - - - - - - -

Общ брой актове 
на президента - - 1 - - - - - - - 1

Между-
народни 
договори 
и спогод-
би

Изцяло конститу-
ционносъобразен - 1 1 - - - - - - - 2

Частично проти-
воконституционен - - - - - - - - - -

Изцяло противо-
конституционен - - - - - - - - - -

Общ брой между-
народни договори - 1 1 - - - - - - - 2

Поли-
тически 
партии и 
сдруже-
ния

Искането е от-
хвърлено - - - - - - - - - -

Обявени за про-
тивоконституци-
онни

- - - 1 - - - - - - 1

Общ брой  
решения - - - 1 - - - - - - 1

Общ брой решения 
(за установяване на проти-
воконституционност)

17 30 14 10 12 12 10 5 7 9 126
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Таблици 8 
брой на особените мнения по делата, приключили с решения
(В случаите, когато различните части от диспозитива на едно решение 
са подписани с различен брой особени мнения, решението е подредено 
съобразно с най-големия брой)

Таблица 8-а
брой на особените мнения по всички дела, приключили с решения

Взети решения 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Общо

Без особени мнения 12 20 9 3 7 5 6 1 4 3 70

С едно особено мнение 1 4 1 - 2 2 2 2 2 - 16

С две особени мнения 2 2 1 3 3 2 2 1 1 3 19

С три особени мнения 1 4 - 2 1 4 1 2 1 - 16

С четири особени мнения - - 2 3 2 - 2 1 1 2 13

С пет особени мнения 2 3 3 1 2 - - - - - 11

С шест особени мнения 1 - - - - - - - - 1 2

Общ брой решения 19 33 16 12+2 17 13 13 7 9 9 150
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Таблица 8-б
брой на особените мнения по тълкувателните решения

Взети решения 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Общо

Без особени мнения 1 4 2 2 3 - 1 - 1 - 14

С едно особено мнение - - - - 1 - - - 2 - 3

С две особени мнения 1 - - - - - 1 - - - 2

С три особени мнения - - - - - 2 - 1 - - 3

С четири особени мнения - - - 1 - - 1 1 - - 3

С пет особени мнения - - - - 1 - - - - - 1

С шест особени мнения - - - - - - - - - - -

Общ брой решения 2 4 2 3 5 2 3 2 3 - 26
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Таблица 8-в
брой на особените мнения по решенията за конституционосъобразност 
и законност на избор на народен представител

Взети решения 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Общо

Без особени мнения 11 17 7 2 5 6 5 1 3 3 60

С едно особено мнение 1 4 1 - 1 2 2 2 1 - 14

С две особени мнения 1 2 1 3 3 2 1 1 1 3 17

С три особени мнения 1 4 - 2 1 2 1 1 1 - 13

С четири особени мнения - - 2 2 2 - 1 - 1 2 10

С пет особени мнения 2 3 3 1 1 - - - - - 10

С шест особени мнения 1 - - - - - - - - 1 2

Общ брой решения 17 30 14 10 13 12 10 5 7 9 126
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Таблица 8-г
брой на особените мнения по решенията, изцяло отхвърлящи искане 
за установяване на противоконституционност или за незаконност на 
избор на народен представител

Таблица 8-д
брой на особените мнения по решенията, отчасти отхвърлящи искане 
за установяване на противоконституционност

Взети решения 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Общо

Без особени мнения 6 13 6 2 3 4 5 1 3 2 45

С едно особено мнение - 3 - - 1 1 1 2 1 - 9

С две особени мнения - 2 1 2 1 2 1 - 1 3 13

С три особени мнения - 2 - - - 1 1 1 - - 5

С четири особени мнения - - 1 - - - - - - 1 2

С пет особени мнения - 2 - - 1 - - - - - 3

С шест особени мнения 1 - - - - - - - - - 1

Общ брой решения 7 22 8 4 6 8 8 4 5 6 78

Взети решения 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Общо

Без особени мнения 1 1 1 - 1 1 - - - - 5

С едно особено мнение 1 - 1 - - 1 1 - - - 4

С две особени мнения - - - 1 1 - - 1 - - 3

С три особени мнения 1 2 - 1 1 - - - 1 - 6

С четири особени мнения - - 1 1 1 - 1 - - - 4

С пет особени мнения 2 - 2 1 - - - - - - 5

С шест особени мнения - - - - - - - - - 1 1

Общ брой решения 5 3 5 4 4 2 2 1 1 1 28
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Таблица 8-е
брой на особените мнения по решенията, изцяло обявяващи 
апелирания акт за противоконституционен

Взети решения 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Общо

Без особени мнения 4 3 - - 1 1 - - - 1 10

С едно особено мнение - 1 - - - - - - - - 1

С две особени мнения 1 - - - 1 - - - - - 1

С три особени мнения - - - 1 - 1 - - - - 2

С четири особени мнения - - - 1 1 - - - 1 1 4

С пет особени мнения - 1 1 - - - - - - - 2

С шест особени мнения - - - - - - - - - - -

Общ брой решения 5 5 1 2 3 2 - - 1 2 20

Таблица 9
данни за състава на Конституционния съд

Пол Средна 
възраст Професионална формация

Мъже Жени Съдии Адвокати Научни 
дейци Депутати

Първи мандат
Трети състав  
(1997–2000)

10 2 61 6 2 3 1

Втори мандат
Първи състав  
(2001 г.)

9 3 67 7 2 1 1

Втори мандат
Втори състав 
(2003 г.)

8 4 61 6 - 5 1

Втори мандат
Трети състав  
(2006 г.)

10 2 60 4 - 6 2
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Таблица 10
Членове на Конституционния съд (1997–2009)

Квота   І мандат   ІІ мандат

  ІІI състав
  (1997–2000)

  I състав
  (2000–2003)

  ІI състав
  (2003–2006)

  ІІI състав
  (2006–2009)

Народно 
събрание

  1. Станислав
      Димитров

  2. Димитър Гочев

  3. Тодор Тодоров

  4. Неделчо
      Беронов

  1. Васил Гоцев
  

  2. Димитър Гочев

  3. Тодор Тодоров

 

  4. Неделчо 
      Беронов

  1. Васил Гоцев

  2. Емилия 
      Друмева

  3. Мария Павлова

  4. Неделчо 
      Беронов

  1. Васил Гоцев

  2. Емилия 
      Друмева

  3. Мария Павлова

      Георги 
      Петканов 
      (2008)

  4. Красен 
      Стойчев

Президент   5. Живко Сталев

  6. Маргарита
      Златарева

  7. Георги Марков

  8. Цанко 
      Хаджистойчев

  5. Живан Белчев

  6. Маргарита   
      Златарева

  7. Георги Марков

  8. Христо Данов

      Лазар Груев

  5. Живан Белчев

  6. Маргарита 
      Златарева

  7. Евгени Танчев

  8. Лазар Груев

  5. Пламен Киров

  6. Димитър 
      Токушев

  7. Евгени Танчев

  8. Лазар Груев

      Снежана 
      Начева (2008)

Съдебна 
власт

  9. Асен Манов

10. Стефанка 
      Стоянова

11. Иван Григоров

12. Александър 
      Арабаджиев

  9. Румен Янков

10. Стефанка 
      Стоянова

11. Иван Григоров
      
      Пенка Томчева    
      (2000)

12. Людмил 
      Нейков

  9. Румен Янков

10. Стефанка 
      Стоянова

11. Владислав 
      Славов

12. Людмил 
      Нейков

  9. Румен Янков

10. Благовест 
      Пунев

11. Владислав 
      Славов

12. Людмил 
      Нейков
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предметен поКаЗалец

АВТОМОбИЛНИ ПРЕВОЗИ – (Р3/2006) – I.4, с. 109

АПТЕКИ – (Р9/2003) – I.2, с. 52; (Р14/98, Р3/2000, Р7/2000) – I.11, с. 247, 
253, 261

бАНКИ
– държавна защита на влоговете и сметки в търговски банки – (Р1/97) – 

I.4, с. 85
– образователен ценз; изключване от съдебно обжалване на администра-

тивни актове; банкова тайна – (Р18/97) – I.4, с. 87

ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
– пределна възраст за кадрова военна служба – (Р4/2002) – I.4, с. 108; 

V.1.3, с. 498

дАНЪЦИ И ТАКСИ
– данъчни привилегии – взаимозастрахователни кооперации – (Р9/97) – 

II.11, с. 364
– регистрация по ЗДДС – (Р19/98) – I.11, с. 248 
– данък върху общия доход – (Р6/98) – I.11, с. 251; (Р8/2002) – II.11, с. 370
– такси:

– определяне на техния размер от МС – (Р10/2003) – II.11, с. 372
– местни такси – (Р13/2003) – II.11, с. 374

дАНЪЧЕН ПРОЦЕС – (Р2/2000) – II.10, с. 354; III.5.2, с. 414

дЪРЖАВЕН МОНОПОЛ
– ,,национално значение“ (на парковете) – (Р11/97) – I.10, с. 214
– концесии, лицензии – (Р18/98, Р1/2002) – I.10, с. 216, 227; (Р33/98) – 

I.10, с. 217; II.3, с. 301
– ,,суверенни права върху геостационарната орбита и радиочестотния 

спектър“ – (Р33/98) – I.10, с. 217; II.3, с. 301; V.1.1, с. 484; (Р6/2000) – 
I.10, с. 224

– дейности, върху които със закон е установен държавен монопол – пре-
доставяне на частноправни субекти – (Р9/99, Р6/2000) – I.10, с. 222, 224

– пристанища – (Р5/2005; Р9/2006) – I.10, с. 234, 244
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ЕдНОСТРАННО НАЛАгАНЕ НА ФИНАНСОВИ ТЕЖЕСТИ
– отчисления от приходи за:

– вноски във фондове – (Р8/97, Р31/98, Р5/2004) – II.11, с. 362, 366, 376
– вноски от бюджета – (Р6/2002) – II.11, с. 369

ЕНЕРгЕТИКА
– дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна соб-

ственост – (Р7/2003) – I.11, с. 270

ИСКАНЕ
– за несъответствие на закон с международен договор – (О/20.01.98, 

О/19.09.2000) – VIII.4.1, с. 728, 729; (О1/98) – VIII.4.2, с. 730
– за противоконституционност на политически партии – (Р1/2000) – 

VIII.4.3, с. 733
– за оспорване на стенографските протоколи на НС – (Р25/98, О/03.04. 

2003) – VIII.4.4, с. 737, 739
– за установяване противоконституционност на основание вътрешни 

противоречия във възприетата законодателна уредба – (Р14/2000) – 
VIII.4.5, с. 742; (Р6/2004) – VI.4, с. 617; VIII.4.5, с. 743; (Р5/2000) 
– I.3, с. 74 

– за тълкуване – (О/17.05.2004) – VIII.5.1, с. 744; (Р8/2005) – VIII.5.1, с. 749; 
IX (о.м. Р. Янков), с. 799; (О7/2003) – VIII.5.2.1, с. 755; (О/16.01.2003) 
– VIII.5.2.2, с. 757; (О/17.04.97) – VIII.5.2.3.a, с. 758; (Р2/2002) – 
IV.4, с. 474; VIII.5.2.3.б, с. 759; (О/24.09.2002) – VIII.5.2.3.б, с. 761; 
(О6/2003) – VIII.5.2.3.в, с. 763; (О/21.12.2005) – VIII.5.2.4, с. 766

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪд
– конституционен съдия: 

– мандат – (Р1/2006) – VI.1.3, с. 585; VI.5, с. 638; VII.1, с. 653; 
VIII.1.1, с. 681; (Р8/2000) – VIII.1.2, с. 685

– независимост – (Р10/97) – I.5, с.115; VIII.1.3, с. 691
– контрол за конституционност на закони:

– с еднократно действие, приети преди Конституцията от 1991 г. – 
(О1/99) – VIII.2.1a, с. 695

– заварени закони под друго наименование – (Р5/97) – II.10, с. 349;  
VIII.2.1.б, с. 697

– закони за изменение и допълнение на Конституцията, приети от  
Обикновено Народно събрание – (Р3/2003) – VIII.2.1.в, с. 698; 
IX, с. 785

– за ратификация – (Р9/99) – I.10, с. 222; VIII.2.2.1, с. 701
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– контрол за съответствие с Конституцията на международни договори 
– (Р9/99) – I.10, с. 222; VIII.2.2.1, с. 701; (О4/2002, О6/2002) – 
VIII.2.2.2, с. 703; български превод на международен договор преди 
ратифицирането му – (О/23.10.97) – VIII.6.6, с. 778

– сезиране:
– от политически партии – (О3/2001) – VIII.3.1, с. 714
– от ВКС/ВАС – (О1/97, Р4/2003, Р3/2005) – VIII.3.2, с. 716, 717, 718
– от общински съвети – (О4/99, О1/2001) – VIII.3.3, с. 723, 726

– тълкувателно правомощие – (Р8/2005) – VIII.5.1, с. 749; IX, с. 800
– конституционно производство:

– прекратяване: поради оттегляне на искането – (О/27.04.99, О3/2006) 
– VIII.6.1, с. 768, 769; поради отклоняване на искането – (О/12. 
10.2004) – VIII.6.2, с. 772; поради отмяна на оспорена разпоредба 
– (О8/97) – VIII.6.3, с. 774

– заинтересувани страни: участие в заседанията на Конституционния 
съд – (О8/16.10.97) – VIII.6.4, с. 775; парламентарна група – 
(О/23.10.97) – VIII.6.5, с. 777

МЕдИИ
– БНР, БНТ, НСРТ; ,,груби нарушения“; лицензионни и годишни такси; 

реклама – (Р10/99) – I.4, с. 91; II.3, с. 304

МЕЖдУНАРОдНИ дОгОВОРИ. ВЪТРЕШНО ЗАКОНОдАТЕЛСТВО
– несъответствие на закон с конвенция – (Р5/2000) – I.3, с. 74

МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
– кметство, кметски наместник, район – (Р12/99) – VII.1, с. 648
– мандат на кметовете – (Р1/2006) – VII.1, с. 653
– бюджетна самостоятелност на общините – (Р9/2000, Р14/2000, Р2/2001, 

Р16/2001) – VII.3, с. 658, 661, 663, 671

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
– участие на МС при издаване, изменение, спиране, прекратяване или 

отнемане ва лицензии – (Р33/98) – V.1.1, с. 484
– мандатност на органи, назначавани от МС – (Р33/98) – V.1.1, с. 484
– ръководство по изпълнението на държавния бюджет

– право на МС да извършва допълнителни разходи над предвиде-
ните в бюджета – (Р6/2001) – V.1.2, с. 491

– ръководство на въоръжените сили – (Р24/98) – III.6, с. 450; (Р24/98, 
Р4/2002) – V.1.3, с. 497, 498
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– длъжностна несъвместимост за членове на МС:
– членове на МС, регистрирани като кандидати за парламентарни 

избори – (Р9/2001) – V.3, с. 503
– заемане на длъжност кмет от член на МС – (Р18/2001) – V.3, с. 505

– отмяна на актове на министри – (Р2/99) – V.1.4, с. 500

НАРОдНИ ПРЕдСТАВИТЕЛИ
– участие в избори; прекъсване изпълнението на заемана държавна 

служба от:
– кандидати за народни представители на ,,държавна служба“ – 

(Р16/97) – III.1.1, с. 380
– офицери и сержанти от МВР – (Р3/98) – III.1.1, с. 381
– членове на МС – (Р10/2001) – III.1.1, с. 382

– депутатски имунитет (по време на предизборна кампания) – (Р12/2001) 
– III.1.1, с. 384

– оспорване законността на избор – (Р17/2001) – III.1.2, с. 388
– участие в парламентарни комисии – (Р12/2002) – III.1.3, с. 391
– право на законодателна инициатива – (Р2/2000) – III.5.2, с. 414
– гласуване с чужда карта – (Р8/2003) – III.5.3, с. 433

НАРОдНО СЪбРАНИЕ
– органи – (Р11/2000) – III.2, с. 393
– Правилник за организацията и дейността на Народното събрание – 

(Р13/97, Р13/98) – III.3, с. 394, 395
– мандат – (Р5/2001) – III.5.1, с. 409
– законодателен процес

– процедура по обсъждане и приемане на закони; кворум – (Р25/98, 
Р28/98, Р7/98, Р1/99, Р14/2001, Р5/2003, Р7/2005) – III.5.3, с. 421, 
423, 426, 427, 429, 431, 433, 439

– решение за вземане на акт от международни конвенции, прото ко ли 
и препоръки на МОТ – (Р25/98) – III.5.3, с. 421

– приемане на тълкувателен закон – (Р13/2001) – III.5.3, с. 429
– приемане на закон след президентско вето – (Р9/2005)  –  III.5.3, с. 442

– конститутивни правомощия (БТА, БНР, БНТ – освобождаване на 
генерални директори; създаване на помощни органи) – (Р14/97, Р17/97, 
Р24/98) – III.6, с. 447, 449, 450; (Р24/98) – V.1.3, с. 497

НАЦИОНАЛНИ МАЛЦИНСТВА – Р2/98 – II.4, с. 321

ОбРАЗОВАНИЕ
– обслужващи звена към детски градини и училища – (Р17/98) – I.9, с. 178
– закриване на висши училища – (Р11/99) – II.9, с. 347; (Р15/99) – III.6, с. 451
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ОбЩЕСТВЕНО ОСИгУРЯВАНЕ – (Р5/2000) – I.3, с. 74; (Р2/2004) – I.11, 
с. 274; (Р12/97, Р21/98, Р2/2006) – II.6, с. 333, 336, 338

ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ – (Р1/2000) – I.7, с. 149; II.4, с. 325

ПРАВА
– право на живот (неизбежна отбрана) – (Р19/97) – II.1, с. 285
– неприкосновеност на свободата и тайната на кореспонденцията и на 

другите съобщения – (Р1/97, Р4/2006) – II.2, с. 289, 292
– свобода на изразяване и право на информация:

– наказателна отговорност за обида и клевета – съразмерност – 
(Р20/98) – II.3, с. 299

– достъп до класифицирана информация – (Р3/2002) – II.3, с. 313
– публикуване на резултати от допитване преди изборния ден – 

(Р4/97) – II.3, с. 294
– право на сдружаване – (Р18/97) – I.4, с. 87; (Р2/98, Р29/98) – II.4, с. 321, 

315
– право на труд – (Р2/99, Р14/2000) – II.5, с. 328, 331
– право на здравно осигуряване и безплатно ползване на медицин ско 

обслужване – (Р8/98, Р32/98) – II.7, с. 340, 342
– право на вероизповедание – (Р12/2003) – I.8, с. 150
– право на стачка – (Р27/98) – II.8, с. 344
– право на защита – (Р10/97 – о.м. Мл. Данаилов) – I.5, с. 117; (Р5/97, 

Р9/98, Р11/98, Р2/2000) – II.10, с. 349, 352, 353, 354; (Р14/97) – III.6, 
с. 447; (Р4/2001) – V.4, с. 513

– избирателно право – (Р12/99, Р8/2001) – I.6, с. 143, 146

ПРАВОВА дЪРЖАВА – (Р5/98, Р1/2005 – началото) – I.2, с. 42, 54

ПРЕЗИдЕНТ
– избираемост – (Р3/2001) – IV.1, с. 455
– правомощия:

– назначаване и освобождаване от длъжност на ръководителите на 
дипломатическите представителства… – (Р13/99) – IV.2, с. 466

– опрощаване на несъбираеми държавни вземания – (Р8/99) – IV.2, 
с. 468

– върховен главнокомандващ – (Р23/98) – IV.3, с. 470
– указите за назначаване и освобождаване от длъжност – съдебен кон-

трол – (Р2/2002) – IV.4, с. 474
– предложенията на МС и ВСС (до президента) за назначаване и осво-

бождаване – правна същност – (Р2/2002) – IV.4, с. 474
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РАВЕНСТВО ПРЕд ЗАКОНА. ПРИВИЛЕгИИ – (Р1/2005) – I.2, с. 54; (Р1/ 
97) – с. 85, (Р3/97) – с. 86, (Р18/97) – с. 87, (Р3/98) – с. 90, (Р10/99) – с. 91, 
(Р13/2000) – с. 100, (Р12/2001) – с. 106, (Р4/2002) – с. 108, (Р3/2006) – I.4, 
с. 109

РАЗдЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ
– отстраняване на ръководителите на върховните съдилища и на главния 

прокурор от президента – (Р7/2006) – I.2, с. 63
– правомощия на министъра на правосъдието – (Р8/2006) – I.2, с. 70; 

(Р13/2002) – I.5, с. 128
– Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни – (Р7/97) – I.5, с. 114
– достъп до документите на бившата ДС – (Р10/97) – I.5, с. 115; VIII.1.3, 

с. 691
– стопанисване на държавно имущество, предоставено на съдебната 

власт – (Р11/2002) – I.5, с. 123

СОбСТВЕНОСТ
– земеделски земи – (Р3/97, Р13/2000) – I.4, с. 86, 100; (Р15/98) – I.9, с. 177
– одържавени недвижими имоти – (Р4/98, Р12/98) – I.9, с. 162, 176
– приватизация – (Р8/99) – I.2, с. 46; IV.2, с. 468; (Р26/98, Р7/2002) – I.9, 

с. 180, 201; (Р5/2002, Р2/2003) – I.11, с. 268
– наследяване – (Р3/99) – I.9, с. 181
– държавна собственост:

– прекратяване на правото на ползване върху държавен имот – 
(Р7/2001) – I.9, с. 187

– обезщетение за принудително отчуждени имоти – (Р6/2006) – I.9, 
с. 207

– управление на публична държавна собственост чрез концесии – 
(Р30/98) – I.11, с. 250

– частна собственост:
– ограничаване – (Р15/98) – I.9, с. 177

– общинска собственост:
– лечебни заведения – (Р11/2001) – I.9, с. 195; VII.2, с. 654

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕдСТВА – (Р1/98) – II.2, с. 289

СЪдЕбНА ВЛАСТ
– бюджетна самостоятелност – (Р15/97, Р16/2001, Р4/2004) – VI.1.1, с. 526, 

528, 532
– независимост – (Р11/2002) – I.5, с. 123; (Р4/2004) – VI.1.1, с. 532; 

(Р1/99) – VI.1.2, с. 542



841ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

– имунитет и несменяемост – (Р13/2002) – I.5, с. 128; VI.1.2, с. 558
– имущество – (Р4/2004 – о.м. М. Павлова) – VI.1.1, с. 540
– кадрова самостоятелност – (Р1/99) – VI.1.2, с. 542; (Р13/2002) – I.5, с. 128; 

VI.1.2, с. 558
– дисциплинарна отговорност – (Р1/99, т. VI, VII) – VI.1.2, с. 545, 546
– сезиране на Конституционния съд – (Р1/99, т. VIII) – VI.1.2, с. 547
– ВСС – (Р1/99 – о.м. Ал. Арабаджиев) – VI.1.2, с. 552; (Р16/99) – VI.5, с. 

636; (Р13/2002) – I.5, с. 128; VI.1.2, с. 558
– правомощия на изпълнителната власт – (Р1/99) – VI.1.2, с. 542; 

(Р13/2002) – I.5, с. 128; VI.1.2, с.558; (Р8/2006) – I.2, с. 70 
– мандат на: 

– председателите на ВКС и ВАС и на главния прокурор – (Р1/2004; 
Р4/2005) – VI.1.3, с. 573, 578

– административните ръководители и техните заместници – (Р4/2004 
– раздел IV) – VI.1.1, с. 532; (Р1/2006) – VI.1.3, с. 585; VI.5, с. 638 

– организация на съдебната власт:
– ВКС – (Р10/98) – VI.2.1, с. 587; (Р16/98, Р9/2002, Р6/2003, Р2/ 

2005) – VI.2.2, с. 589, 594, 598, 600
– създаване и закриване на структурни звена – (Р1/99 – т. XI–XIV) – 

VI.1.2, с. 549, 550
– прокуратура; следствие – (Р14/99, Р6/2004, Р7/2004) – VI.4, с. 613, 

617, 619
– съдебен контрол върху административните актове; обжалване –  

(Р5/2006) – I.9, с. 204; (Р3/2002) – II.3, с. 313; (Р4/99, Р4/2001) – 
V.4, с. 507, 513; (Р22/98 – т. 3 и сл.) – VI.3, с. 603 

УЧАСТИЕ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНО дРУЖЕСТВО
– ограничения – (Р6/97) – I.11, с. 246

ЧУЖдИ ВОЙСКИ; бЪЛгАРСКИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ – (Р1/2003, 
Р6/99, Р7/99, Р4/2000, Р6/2005) – III.4, с. 404, 396, 399, 402, 407; (Р1/99) – 
III.5.3, с. 427

ФОРМА НА дЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО И дЪРЖАВНО УПРАВ ЛЕНИЕ
– промяна – (Р3/2003, Р3/2004, Р8/2005) – IX.1, с. 785, 792, 800
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поКаЗалец на решенията  
и определенията
на КонСтитуционния Съд  
по тематични единици

РЕШЕНИЯ

Решение № 1 от 16 януари 1997 г. по к.д. № 27/1996 г. – I.4
Решение № 2 от 30 януари 1997 г. по к.д. № 26/1996 г. – I.11; III.5.3
Решение № 3 от 6 февруари 1997 г. по к.д. № 31/1996 г. – I.4
Решение № 4 от 11 февруари 1997 г. по к.д. № 29/1996 г. – II.3
Решение № 5 от 18 февруари 1997 г. по к.д. № 25/1996 г. – II.10; VIII.2.1.б
Решение № 6 от 25 февруари 1997 г. по к.д. № 32/1996 г. – I.11
Решение № 7 от 12 юни 1997 г. по к.д. № 1/1997 г. – I.5
Решение № 8 от 17 юни 1997 г. по к.д. № 3/1997 г. – II.11
Решение № 9 от 31 юли 1997 г. по к.д. № 2/1997 г. – II.11
Решение № 10 от 22 септември 1997 г. по к.д. № 14/1997 г. – I.5; VIII.1.3
Решение № 11 от 25 септември 1997 г. по к.д. № 4/1997 г. – I.10
Решение № 12 от 25 септември 1997 г. по к.д. № 6/1997 г. – II.6
Решение № 13 от 25 септември 1997 г. по к.д. № 7/1997 г. – III.3
Решение № 14 от 23 октомври 1997 г. по к.д. № 11/1997 г. – III.6
Решение № 15 от 28 октомври 1997 г. по к.д. № 9/1997 г. – VI.1.1
Решение № 16 от 6 ноември 1997 г. по к.д. № 8/1997 г. – III.1.1
Решение № 17 от 6 ноември 1997 г. по к.д. № 10/1997 г. – I.2; III.6
Решение № 18 от 14 ноември 1997 г. по к.д. № 12/1997 г. – I.4
Решение № 19 от 21 ноември 1997 г. по к.д. № 13/1997 г. – II.1

Решение № 1 от 10 февруари 1998 г. по к.д. № 17/1997 г. – II.2
Решение № 2 от 18 февруари 1998 г. по к.д. № 15/1997 г. – II.4
Решение № 3 от 7 март 1998 г. по к.д. № 1/1998 г. – I.4; III.1.1
Решение № 4 от 11 март 1998 г. по к.д. № 16/1997 г. – I.9
Решение № 5 от 12 март 1998 г. по к.д. № 2/1998 г. – I.2
Решение № 6 от 19 март 1998 г. по к.д. № 4/1998 г. – I.11; III.5.2
Решение № 7 от 26 март 1998 г. по к. д. № 5/1998 г. – III.5.3
Решение № 8 от 2 април 1998 г. по к.д. № 3/1998 г. – II.7
Решение № 9 от 14 април 1998 г. по к.д. № 6/1998 г. – II.10
Решение № 10 от 29 април 1998 г. по к.д. № 8/1998 г. – VI.2.1
Решение № 11 от 30 април 1998 г. по к.д. № 10/1998 г. – II.10
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Решение № 12 от 4 юни 1998 г. по к.д. № 13/1998 г. – I.9
Решение № 13 от 4 юни 1998 г. по к.д. № 11/1998 г. – III.3
Решение № 14 от 5 юни 1998 г. по к.д. № 9/1998 г. – I.11
Решение № 15 от 9 юни 1998 г. по к.д. № 12/1998 г. – I.9
Решение № 16 от 16 юни 1998 г. по к.д. № 7/1998 г. – VI.2.2
Решение № 17 от 18 юни 1998 г. по к.д. № 15/1998 г. – I.9
Решение № 18 от 30 юни 1998 г. по к.д. № 17/1998 г. – I.10
Решение № 19 от 2 юли 1998 г. по к.д. № 19/1998 г. – I.11
Решение № 20 от 14 юли 1998 г. по к.д. № 16/1998 г. – II.3
Решение № 21 от 15 юли 1998 г. по к.д. № 18/1997 г. – II.6
Решение № 22 от 24 септември 1998 г. по к.д. № 18/1998 г. – VI.3
Решение № 23 от 25 септември 1998 г. по к.д. № 14/1998 г. – IV.3
Решение № 24 от 25 септември 1998 г. по к.д. № 21/1998 г. – III.6;V.1.3
Решение № 25 от 29 септември 1998 г. по к.д. № 22/1998 г. – III.5.3; VIII.4.4
Решение №26 от 15 октомври 1998 г. по к.д. № 27/1998 г. – I.9
Решение № 27 от 15 октомври 1998 г. по к.д. № 20/1998 г. – II.8
Решение № 28 от 20 октомври 1998 г. по к.д. № 26/1998 г. – III.5.3
Решение № 29 от 11 ноември 1998 г. по к.д. № 28/1998 г. – II.4
Решение № 30 от 17 ноември 1998 г. по к.д. № 23/1998 г. – I.11
Решение № 31 от 24 ноември 1998 г. по к.д. 24/1998 г. – II.11
Решение № 32 от 26 ноември 1998 г. по к.д. № 29/1998 г. – II.7
Решение № 33 от 8 декември 1998 г. по к.д. № 30/1998 г. – I.10; II.3; V.1.1; V.2

Решение № 1 от 14 януари 1999 г. по к.д. № 34/1998 г. – III.5.3; VI.1.2
Решение № 2 от 21 януари 1999г. по к.д. № 33/1998 г. – II.5; V.1.4
Решение № 3 от 4 февруари 1999 г. по к.д. № 32/1998 г. – I.9
Решение № 4 от 1 април 1999 г. по к.д. № 31/1998 г. – V.4
Решение № 6 от 22 април 1999 г. по к.д. № 5/1999 г. – III.4
Решение № 7 от 3 май 1999 г. по к.д. № 6/1999 г. – III.4
Решение № 8 от 12 май 1999 г. по к.д. № 4/1999 г. – I.2; IV.2
Решение № 9 от 16 юни 1999 г. по к.д. № 8/1999 г. – I.10; VIII. 2.2.1
Решение № 10 от 25 юни 1999 г. по к.д. № 36/1998 г. – I.4; II.3
Решение № 11 от 6 юли 1999 г. по к.д. № 7/1999 г. – II.9
Решение № 12 от 24 август 1999 г. по к.д. № 12/1999 г. – I.6; VII.1
Решение № 13 от 30 септември 1999 г. по к.д. № 9/1999 г. – IV.2
Решение № 14 от 30 септември 1999 г. по к.д. № 1/1999 г. – VI.4
Решение № 15 от 7 октомври 1999 г. по к.д. № 11/1999 г. – III.6
Решение № 16 от 19 октомври 1999 г. по к.д. № 10/1999 г. – VI.5
Решение № 17 от 16 декември 1999 г. по к.д. № 14/1999 г. – I.9

Решение № 1 от 29 февруари 2000 г. по к.д. № 3/1999 г. – I.7; II.4; VIII.4.3
Решение № 2 от 30 март 2000 г. по к.д. № 2/2000 г. – II.10; III.5.2
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Решение № 3 от 27 април 2000 г. по к.д. № 3/2000 г. – I.11
Решение № 4 от 15 юни 2000 г. по к.д. № 5/2000 г. – III.4
Решение № 5 от 29 юни 2000 г. по к.д. № 4/2000 г. – I.3; VIII.4.5
Решение № 6 от 19 септември 2000 г. по к.д. № 8/2000 г. – I.10
Решение № 7 от 20 септември 2000 г. по к.д. № 7/2000 г. – I.11
Решение № 8 от 21 септември 2000 г. по к.д. № 9/2000 г. – VIII.1.2
Решение № 9 от 21 септември 2000 г. по к.д. № 6/2000 г. – I.1; VII.3
Решение № 10 от 26 октомври 2000 г. за предсрочно
Решение № 11 от 7 ноември 2000 г. по к.д. № 13/2000 г. – III.2
Решение № 12 от 14 ноември 2000 г. за предсрочно
Решение № 13 от 14 ноември 2000 г. по к.д. № 11/2000 г. – I.4
Решение № 14 от 23 ноември 2000 г. по к.д. № 12/2000 г. – II.5; VII.3; VIII.4.5

Решение № 2 от 18 януари 2001 г. по к.д. № 10/2000 г. – VII.3
Решение № 3 от 8 февруари 2001 г. по к.д. № 16/2000 г. – IV.1
Решение № 4 от 23 февруари 2001 г. по к.д. № 15/2000 г. – V.4
Решение № 5 от 22 март 2001 г. по к.д. № 5/2001 г. – III.5.1; 
Решение № 6 от 29 март 2001 г. по к.д. № 17/2000 г. – III.5.2; V.1.2
Решение № 7 от 10 април 2001 г. по к.д. № 1/2001 г. – I.9
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КОнституция нА РЕПуБлиКА БългАРия
(Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп., 

бр. 85 от 26.09.2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 
31.03.2006 г., бр. 78 от 26.09.2006 г. – Решение № 7 на Конституционния 

съд от 2006 г., бр. 12 от 06.02.2007 г.)

Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, 
в стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявяваме 
верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, ра-
венство, справедливост и търпимост; като издигаме във върховен принцип 
правата на личността, нейното достойнство и сигурност; като съзнава-
ме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство 
на България, прогласяваме своята решимост да създадем демократична, 
правова и социална държава, за което приемаме тази

 

КОнституция 
 

глава първа 
ОснОВни нАЧАлА

Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява 

от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, 

държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъ-
ществяването на народния суверенитет.

Чл. 2. (1) Република България е единна държава с местно самоуправле-
ние. В нея не се допускат автономни териториални образувания.

(2) Териториалната цялост на Република България е неприкосновена.
Чл. 3. Официалният език в републиката е българският.
Чл. 4. (1) Република България е правова държава. Тя се управлява според 

Конституцията и законите на страната.
(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата 

на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на граж-
данското общество.

(3) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Република България участва в изграж-
дането и развитието на Европейския съюз.

Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат 
да ù противоречат.

(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
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(3) Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не 
е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването му.

(4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, 
обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното 
право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното 
законодателство, които им противоречат.

(5) Всички нормативни актове се публикуват. Те влизат в сила три дни 
след обнародването им, освен когато в тях е определен друг срок.

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и 
права.

(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви огра-
ничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етниче-
ска принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, поли-
тическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено 
състояние.

Чл. 7. Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове 
или действия на нейни органи и длъжностни лица.

Чл. 8. Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна 
и съдебна.

Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 – ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 1 
януари 2008 г.) Въоръжените сили гарантират суверенитета, сигурност-
та и независимостта на страната и защитават нейната териториална 
цялост.

(2) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 1 януари 2008 г.) Дейността 
на въоръжените сили се урежда със закон.

Чл. 10. Изборите, националните и местните референдуми се произвеж-
дат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.

Чл. 11. (1) Политическият живот в Република България се основава вър-
ху принципа на политическия плурализъм.

(2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява 
или утвърждава за държавна.

(3) Партиите съдействуват за формиране и изразяване на политическа-
та воля на гражданите. Редът за образуване и прекратяване на политиче-
ски партии, както и условията за тяхната дейност се уреждат със закон.

(4) Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова 
или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено 
завземане на държавната власт.

Чл. 12. (1) Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и за-
щита на техните интереси.

(2) Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не мо-
гат да си поставят политически цели и да извършват политическа дей-
ност, присъщи само на политическите партии.
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Чл. 13. (1) Вероизповеданията са свободни.
(2) Религиозните институции са отделени от държавата.
(3) Традиционна религия в Република България е източноправославното 

вероизповедание.
(4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения 

не могат да се използват за политически цели.
Чл. 14. Семейството, майчинството и децата са под закрила на дър-

жавата и обществото.
Чл. 15. Република България осигурява опазването и възпроизводството 

на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и 
разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната.

Чл. 16. Трудът се гарантира и защитава от закона.
Чл. 17. (1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и 

защитава от закона.
(2) Собствеността е частна и публична.
(3) Частната собственост е неприкосновена.
(4) Режимът на обектите на държавната и общинската собственост 

се определя със закон.
(5) Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общин-

ски нужди може да става само въз основа на закон при условие, че тези 
нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и 
равностойно обезщетение.

Чл. 18. (1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, ре-
публиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално 
значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, 
са изключителна държавна собственост.

(2) Държавата осъществява суверенни права върху континенталния 
шелф и в изключителната икономическа зона за проучване, разработване, 
използване, опазване и стопанисване на биологичните, минералните и енер-
гийните ресурси на тези морски пространства.

(3) Държавата осъществява суверенни права върху радиочестот-
ния спектър и позициите на геостационарната орбита, определени за 
Република България с международни споразумения.

(4) Със закон може да се установява държавен монопол върху железо-
пътния транспорт, националните пощенски и далекосъобщителни мрежи, 
използването на ядрена енергия, производството на радиоактивни продук-
ти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества.

(5) Условията и редът, при които държавата предоставя концесии за 
обектите и разрешения за дейностите по предходните алинеи, се уреждат 
със закон.

(6) Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на 
гражданите и на обществото.
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Чл. 19. (1) Икономиката на Република България се основава на свобод-
ната стопанска инициатива.

(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица 
еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупо-
требата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

(3) Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестран-
ни граждани и юридически лица се закрилят от закона.

(4) Законът създава условия за коопериране и други форми на сдружа-
ване на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и 
социален напредък.

Чл. 20. Държавата създава условия за балансирано развитие на отдел-
ните райони на страната и подпомага териториалните органи и дейности 
чрез финансовата, кредитната и инвестиционната политика.

Чл. 21. (1) Земята е основно национално богатство, което се ползва от 
особената закрила на държавата и обществото.

(2) Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна 
на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и 
при условия и по ред, определени със закон.

Чл. 22. (1) (Изм.  – ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г. и не 
се прилага към заварените международни договори.) Чужденци и чуждес-
транни юридически лица могат да придобиват право на собственост вър-
ху земя при условията, произтичащи от присъединяването на Република 
България към Европейския съюз или по силата на международен договор, 
ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, както и 
чрез наследяване по закон.

(2) Законът за ратифициране на международен договор по ал. 1 се при-
ема с мнозинство две трети от всички народни представители.

(3) Режимът на земята се определя със закон.
Чл. 23. Държавата създава условия за свободно развитие на науката, 

образованието и изкуствата и ги подпомага. Тя се грижи за опазване на 
националното историческо и културно наследство.

Чл. 24. (1) Външната политика на Република България се осъществява в 
съответствие с принципите и нормите на международното право.

(2) Основни цели на външната политика на Република България са наци-
оналната сигурност и независимостта на страната, благоденствието и 
основните права и свободи на българските граждани, както и съдействие-
то за установяване на справедлив международен ред.

глава втора 
ОснОВни ПРАВА и ЗАДълЖЕния нА гРАЖДАнитЕ

Чл. 25. (1) Български гражданин е всеки, на когото поне единият ро-
дител е български гражданин или който е роден на територията на 
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Република България, ако не придобива друго гражданство по произход. 
Българско гражданство може да се придобие и по натурализация.

(2) Лицата от български произход придобиват българско гражданство 
по облекчен ред.

(3) Български гражданин по рождение не може да бъде лишен от бъл-
гарско гражданство.

(4) (Изм. –  ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Гражданин на Република България не 
може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за це-
лите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в между-
народен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република 
България.

(5) Българските граждани, пребиваващи в чужбина, са под закрилата 
на Република България.

(6) Условията и редът за придобиване, запазване и загубване на българ-
ското гражданство се определят със закон.

Чл. 26. (1) Гражданите на Република България, където и да се нами-
рат, имат всички права и задължения по тази Конституция.

(2) Чужденците, които пребивават в Република България, имат всич-
ки права и задължения по тази Конституция с изключение на правата и 
задълженията, за които Конституцията и законите изискват българско 
гражданство.

Чл. 27. (1) Чужденците, които пребивават в страната на законно осно-
вание, не могат да бъдат изгонвани от нея или предавани на друга държава 
против тяхната воля, освен при условията и по реда, определени със закон.

(2) Република България дава убежище на чужденци, преследвани зара-
ди техните убеждения или дейност в защита на международно признати 
права и свободи.

(3) Условията и редът за даване на убежище се уреждат със закон.
Чл. 28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия 

живот се наказва като най-тежко престъпление.
Чл. 29. (1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, 

безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.
(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други 

опити без неговото доброволно писмено съгласие.
Чл. 30. (1) Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност.
(2) Никой не може да бъде задържан, подлаган на оглед, обиск или на 

друго посегателство върху личната му неприкосновеност освен при услови-
ята и по реда, определени със закон.

(3) В изрично посочените от закона неотложни случаи компетентните 
държавни органи могат да задържат гражданин, за което незабавно уве-
домяват органите на съдебната власт. В срок от 24 часа от задържането 
органът на съдебната власт се произнася по неговата законосъобразност.
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(4) Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържане-
то му или на привличането му като обвиняем.

(5) Всеки има право да се среща насаме с лицето, което го защитава. 
Тайната на техните съобщения е неприкосновена.

Чл. 31. (1) Всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на 
съдебната власт в законно определения срок.

(2) Никой не може да бъде принуждаван да се признае за виновен, нито 
да бъде осъден само въз основа на неговото самопризнание.

(3) Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с 
влязла в сила присъда.

(4) Не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи 
необходимото за осъществяване на правосъдието.

(5) На лишените от свобода се създават условия за осъществяване на 
основните им права, които не са ограничени от действието на присъдата.

(6) Наказанието лишаване от свобода се изпълнява единствено в места-
та, определени със закон.

(7) Не се погасяват по давност наказателното преследване и изпълне-
нието на наказанието за престъпления против мира и човечеството.

Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има 
право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и 
срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

(2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван 
или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки него-
вото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.

Чл. 33. (1) Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя 
му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично 
посочени в закона.

(2) Влизане или оставане в жилището без съгласие на неговия обитател 
или без разрешение на съдебната власт се допуска само за предотвратява-
не на непосредствено предстоящо или започнало престъпление, за залавяне 
на извършителя му, както и в случаите на крайна необходимост.

Чл. 34. (1) Свободата и тайната на кореспонденцията и на другите 
съобщения са неприкосновени.

(2) Изключения от това правило се допускат само с разрешение на съ-
дебната власт, когато това се налага за разкриване или предотвратяване 
на тежки престъпления.

Чл. 35. (1) Всеки има право свободно да избира своето местожител-
ство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните 
предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на 
националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на дру-
ги граждани.

(2) Всеки български гражданин има право да се завръща в страната.
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Чл. 36. (1) Изучаването и ползването на българския език е право и задъл-
жение на българските граждани.

(2) Гражданите, за които българският език не е майчин, имат право 
наред със задължителното изучаване на българския език да изучават и 
ползват своя език.

(3) Случаите, в които се използва само официалният език, се посочват 
в закона.

Чл. 37. (1) Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на 
вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. 
Държавата съдейства за поддържане на търпимост и уважение между 
вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и не-
вярващи.

(2) Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде на-
сочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здра-
ве и морала или срещу правата и свободите на други граждани.

Чл. 38. Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си 
поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да 
дава сведения за свои или чужди убеждения.

Чл. 39. (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява 
чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.

(2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и до-
брото име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на кон-
ституционно установения ред, към извършване на престъпления, към раз-
палване на вражда или към насилие над личността.

Чл. 40. (1) Печатът и другите средства за масова информация са сво-
бодни и не подлежат на цензура.

(2) Спирането и конфискацията на печатно издание или на друг но-
сител на информация се допускат само въз основа на акт на съдебната 
власт, когато се накърняват добрите нрави или се съдържат призиви за 
насилствена промяна на конституционно установения ред, за извършване 
на престъпление или за насилие над личността. Ако в срок от 24 часа не 
последва конфискация, спирането преустановява действието си.

Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява инфор-
мация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу 
правата и доброто име на другите граждани, както и срещу национална-
та сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

(2) Гражданите имат право на информация от държавен орган или уч-
реждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако 
информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не 
засяга чужди права.

Чл. 42. (1) Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поста-
вените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, 
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имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допит-
вания до народа.

(2) Организацията и редът за произвеждане на избори и референдуми 
се определят със закон.

(3) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Изборите за членове на Европейския 
парламент и участието на граждани на Европейския съюз в избори за 
местни органи се уреждат със закон.

Чл. 43. (1) Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие 
на събрания и манифестации.

(2) Редът за организиране и провеждане на събрания и манифестации 
се определя със закон.

(3) За събрания на закрито не се изисква разрешение.
Чл. 44. (1) Гражданите могат свободно да се сдружават.
(2) Забраняват се организации, чиято дейност е насочена срещу сувере-

нитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, 
към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, 
към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и органи-
зации, които създават тайни или военизирани структури, или се стремят 
да постигнат целите си чрез насилие.

(3) Законът определя организациите, които подлежат на регистрация, 
реда за тяхното прекратяване, както и взаимоотношенията им с държа-
вата.

Чл. 45. Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до 
държавните органи.

Чл. 46. (1) Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законен е 
само гражданският брак.

(2) Съпрузите имат равни права и задължения в брака и семейството.
(3) Формата на брака, условията и редът за неговото сключване и пре-

кратяване, личните и имуществените отношения между съпрузите се 
уреждат със закон.

Чл. 47. (1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието 
им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държа-
вата.

(2) Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, коя-
то ù осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска 
помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.

(3) Децата, родени извън брака, имат равни права с родените в брака.
(4) Децата, останали без грижата на близките си, се намират под осо-

бената закрила на държавата и обществото.
(5) Условията и редът за ограничаване или отнемане на родителските 

права се определят със закон.
Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за 

създаване на условия за осъществяване на това право.
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(2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд 
на лицата с физически и психически увреждания.

(3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа.
(4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд.
(5) Работниците и служителите имат право на здравословни и безопас-

ни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, 
съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск, при 
условия и по ред, определени със закон.

Чл. 49. (1) Работниците и служителите имат право да се сдружават в 
синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта 
на труда и социалното осигуряване.

(2) Работодателите имат право да се сдружават за защита на своите 
стопански интереси.

Чл. 50. Работниците и служителите имат право на стачка за защи-
та на своите колективни икономически и социални интереси. Това право се 
осъществява при условия и по ред, определени със закон.

Чл. 51. (1) Гражданите имат право на обществено осигуряване и соци-
ално подпомагане.

(2) Лицата, останали временно без работа, се осигуряват социално при 
условия и по ред, определени със закон.

(3) Старите хора, които нямат близки и не могат да се издържат от 
своето имущество, както и лицата с физически и психически увреждания, 
се намират под особена закрила на държавата и обществото.

Чл. 52. (1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантира-
що им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско 
обслужване при условия и по ред, определени със закон.

(2) Здравеопазването на гражданите се финансира от държавния бю-
джет, от работодателите, от лични и колективни осигурителни вноски и 
от други източници при условия и по ред, определени със закон.

(3) Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развити-
ето на спорта и туризма.

(4) Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на сани-
тарни мерки освен в предвидените от закона случаи.

(5) Държавата осъществява контрол върху всички здравни заведения, 
както и върху производството на лекарствени средства, биопрепарати и 
медицинска техника и върху търговията с тях.

Чл. 53. (1) Всеки има право на образование.
(2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.
(3) Основното и средното образование в държавните и общинските 

училища е безплатно. При определени от закона условия образованието във 
висшите държавни училища е безплатно.

(4) Висшите училища се ползват с академична автономия.
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(5) Граждани и организации могат да създават училища при условия и 
по ред, определени със закон. Обучението в тях трябва да съответства на 
държавните изисквания.

(6) Държавата насърчава образованието, като създава и финанси-
ра училища, подпомага способни ученици и студенти, създава условия за 
професионално обучение и преквалификация. Тя упражнява контрол върху 
всички видове и степени училища.

Чл. 54. (1) Всеки има право да се ползва от националните и общочовеш-
ките културни ценности, както и да развива своята култура в съответ-
ствие с етническата си принадлежност, което се признава и гарантира 
от закона.

(2) Свободата на художественото, научното и техническото твор-
чество се признава и гарантира от закона.

(3) Изобретателските, авторските и сродните на тях права се закри-
лят от закона.

Чл. 55. Гражданите имат право на здравословна и благоприятна окол-
на среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са 
длъжни да опазват околната среда.

Чл. 56. Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или 
застрашени негови права или законни интереси. В държавните учрежде-
ния той може да се явява и със защитник.

Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими.
(2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, 

ако то накърнява права или законни интереси на други.
(3) При обявяване на война, на военно или друго извънредно положение 

със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни 
права на гражданите с изключение на правата, предвидени в чл. 28, 29, 31, 
ал. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и чл. 37.

Чл. 58. (1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конститу-
ция та и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интере-
си на другите.

(2) Религиозните и другите убеждения не са основание за отказ да се 
изпълняват задълженията, установени в Конституцията и законите.

Чл. 59. (1) Защитата на отечеството е дълг и чест за всеки български 
гражданин. Измяната и предателството към отечеството са най-тежки 
престъпления и се наказват с цялата строгост на закона.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 1 януари 2008 г.) Подготовката 
на гражданите за защита на отечеството се урежда със закон.

Чл. 60. (1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, устано-
вени със закон, съобразно техните доходи и имущество.

(2) Данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със 
закон.
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Чл. 61. Гражданите са длъжни да оказват съдействие на държавата 
и обществото в случай на природни и други бедствия при условия и по ред, 
определени със закон.

глава трета 
нАРОДнО съБРАниЕ

Чл. 62. (1) (Предишен текст на чл. 62 – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Народното 
събрание осъществява законодателната власт и упражнява парламента-
рен контрол.

(2) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Народното събрание има самостоя-
телен бюджет.

Чл. 63. Народното събрание се състои от 240 народни представители.
Чл. 64. (1) Народното събрание се избира за срок от четири години.
(2) В случай на война, военно или друго извънредно положение, настъпи-

ли по време или след изтичане на мандата на Народното събрание, срокът 
на неговите пълномощия се продължава до отпадането на тези обстоя-
телства.

(3) Избори за ново Народно събрание се произвеждат най-късно до два 
месеца след прекратяване на пълномощията на предишното.

Чл. 65. (1) За народен представител може да бъде избиран български 
гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е 
поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

(2) Кандидатите за народни представители, които заемат държавна 
служба, прекъсват изпълнението ù след регистрацията си. 

Чл. 66. Законността на изборите може да се оспори пред Конститу-
ционния съд по реда, определен със закон.

Чл. 67. (1) Народните представители представляват не само своите 
избиратели, а и целия народ. Обвързването със задължителен мандат е 
недействително.

(2) Народните представители действат въз основа на Конституцията 
и законите в съответствие със своята съвест и убеждения.

Чл. 68. (1) Народните представители не могат да изпълняват друга 
държавна служба или да извършват дейност, която според закона е несъв-
местима с положението на народен представител.

(2) Народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощия-
та си за времето, през което е министър. В този случай той се замества 
по определен от закона ред.

Чл. 69. Народните представители не носят наказателна отговорност 
за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание.

Чл. 70. (1) (Предишен текст на чл. 70, изм. – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) 
Народните представители не могат да бъдат задържани и срещу тях не 
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може да бъде възбуждано наказателно преследване освен за престъпления 
от общ характер, и то с разрешение на Народното събрание, а когато 
то не заседава – на председателя на Народното събрание. Разрешение за 
задържане не се иска при заварено тежко престъпление, но в такъв случай 
незабавно се известява Народното събрание, а ако то не заседава – предсе-
дателя на Народното събрание.

(2) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Разрешение за възбуждане на наказа-
телно преследване не се изисква при писмено съгласие на народния пред-
ставител. 

Чл. 71. Народните представители получават възнаграждение, чийто 
размер се определя от Народното събрание.

Чл. 72. (1) Пълномощията на народния представител се прекратяват 
предсрочно при:

1. подаване на оставка пред Народното събрание;
2. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от 

свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказани-
ето лишаване от свобода не е отложено;

3. установяване на неизбираемост или несъвместимост;
4. смърт.
(2) В случаите на т. 1 и 2 решението се приема от Народното събрание, 

а в случаите на т. 3 – от Конституционния съд.
Чл. 73. Организацията и дейността на Народното събрание се осъ-

ществяват въз основа на Конституцията и на правилник, приет от него.
Чл. 74. Народното събрание е постоянно действащ орган. То само 

опре деля времето, през което не заседава.
Чл. 75. Новоизбраното Народно събрание се свиква на първо заседание 

от президента на републиката най-късно един месец след избирането на 
Народно събрание. Ако в посочения срок президентът не свика Народното 
събрание, то се свиква от една пета от народните представители.

Чл. 76. (1) Първото заседание на Народното събрание се открива от 
най-възрастния присъстващ народен представител.

(2) На първото заседание народните представители полагат след-
ната клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам 
Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се 
ръководя от интересите на народа. Заклех се.“

(3) На същото заседание на Народното събрание се избират председа-
тел и заместник-председатели.

Чл. 77. (1) Председателят на Народното събрание:
1. представлява Народното събрание;
2. предлага проект за дневен ред на заседанията;
3. открива, ръководи и закрива заседанията на Народното събрание и 

осигурява реда при провеждането им;
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4. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Народното 
събрание актове;

5. обнародва решенията, декларациите и обръщенията, приети от На-
род ното събрание;

6. организира международните връзки на Народното събрание.
(2) Заместник-председателите на Народното събрание подпомагат 

председателя и осъществяват възложените им от него дейности.
Чл. 78. Народното събрание се свиква на заседания от председателя на 

Народното събрание: 1. по негова инициатива; 2. по искане на една пета 
от народните представители; 3. по искане на президента; 4. по искане на 
Министерския съвет.

Чл. 79. (1) Народното събрание избира от своя състав постоянни и вре-
менни комисии.

(2) Постоянните комисии подпомагат дейността на Народното събра-
ние и упражняват от негово име парламентарен контрол.

(3) Временни комисии се избират за проучвания и анкети.
Чл. 80. Длъжностните лица и гражданите, когато бъдат поканени, са 

длъжни да се явяват пред парламентарните комисии и да им предоставят 
исканите от тях сведения и документи.

Чл. 81. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Народното събрание открива 
заседанията си и приема своите актове, когато присъстват повече от по-
ловината народни представители.

(2) Народното събрание приема законите и другите актове с мнозин-
ство повече от половината от присъстващите народни представители, 
освен когато Конституцията изисква друго мнозинство.

(3) Гласуването е лично и явно, освен когато Конституцията предвиж-
да или Народното събрание реши то да бъде тайно.

Чл. 82. Заседанията на Народното събрание са открити. По изключение 
Народното събрание може да реши отделни заседания да бъдат закрити.

Чл. 83. (1) Членовете на Министерския съвет могат да участват в 
заседанията на Народното събрание и на парламентарните комисии. По 
тяхно искане те се изслушват с предимство.

(2) Народното събрание и парламентарните комисии могат да задъл-
жават министрите да се явяват на техни заседания и да отговарят на 
поставени въпроси.

Чл. 84. Народното събрание:
1. приема, изменя, допълва и отменя законите;
2. приема държавния бюджет и отчета за изпълнението му;
3. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) установява данъците и определя размера 

на държавните данъци;
4. насрочва избори за президент на републиката;
5. приема решение за произвеждане на национален референдум;
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6. избира и освобождава министър-председателя и по негово предложе-
ние – Министерския съвет; извършва промени в правителството по пред-
ложение на министър-председателя;

7. създава, преобразува и закрива министерства по предложение на ми-
нистър-председателя;

8. избира и освобождава ръководителите на Българската народна бан-
ка и на други институции, определени със закон;

9. дава съгласие за сключване на договори за държавни заеми;
10. решава въпросите за обявяване на война и за сключване на мир;
11. разрешава изпращането и използването на български въоръжени 

сили извън страната, както и пребиваването на чужди войски на терито-
рията на страната или преминаването им през нея;

12. обявява военно или друго извънредно положение върху цялата тери-
тория на страната или върху част от нея по предложение на президента 
или на Министерския съвет;

13. дава амнистия;
14. учредява ордени и медали;
15. определя официалните празници;
16. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) изслушва и приема годишните доклади 

на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на глав-
ния прокурор, внесени от Висшия съдебен съвет, за прилагането на закона 
и за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи;

17. (нова – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) изслушва и приема доклади за дейност-
та на органи, които изцяло или частично се избират от Народното събра-
ние, когато това е предвидено в закон.

Чл. 85. (1) Народното събрание ратифицира и денонсира със закон 
международните договори, които:

1. имат политически или военен характер;
2. се отнасят до участието на Република България в международни ор-

ганизации;
3. предвиждат коригиране на границата на Република България;
4. съдържат финансови задължения за държавата;
5. предвиждат участие на държавата в арбитражно или съдебно 

уреждане на международни спорове;
6. се отнасят до основните права на човека;
7. се отнасят до действието на закона или изискват мерки от законо-

дателен характер за тяхното изпълнение;
8. изрично предвиждат ратификация;
9. (нова – ДВ, бр. 18 от 2005 г.) предоставят на Европейския съюз пра-

вомощия, произтичащи от тази Конституция.
(2) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Законът за ратифициране на между-

народен договор по ал. 1, т. 9 се приема с мнозинство две трети от всички 
народни представители.
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(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Ратифицираните от 
Народното събрание договори могат да бъдат изменяни или денонсирани 
само по реда, посочен в самите договори, или в съответствие с общопри-
знатите норми на международното право.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Сключването на междуна-
родни договори, които изискват изменения в Конституцията, трябва да 
бъде предшествано от приемането на тези изменения. 

Чл. 86. (1) Народното събрание приема закони, решения, декларации и 
обръщения.

(2) Законите и решенията на Народното събрание са задължителни за 
всички държавни органи, организациите и гражданите.

Чл. 87. (1) Право на законодателна инициатива имат всеки народен 
пред  ставител и Министерският съвет.

(2) Законопроектът за държавния бюджет се изготвя и внася от Ми-
нистерския съвет.

Чл. 88. (1) Законите се обсъждат и приемат с две гласувания, които 
се извършват на отделни заседания. По изключение Народното събрание 
може да реши двете гласувания да се извършат в едно заседание.

(2) Другите актове на Народното събрание се приемат с едно гласуване.
(3) Приетите актове се обнародват в „Държавен вестник“ не по-късно 

от 15 дни след приемането им.
Чл. 89. (1) Една пета от народните представители може да предло-

жи на Народното събрание да гласува недоверие на Министерския съвет. 
Предложението е прието, когато за него са гласували повече от половина-
та от всички народни представители.

(2) Когато Народното събрание гласува недоверие на министър-пред-
седателя или на Министерския съвет, министър-председателят подава 
оставката на правителството.

(3) Когато Народното събрание отхвърли предложението за гласуване 
на недоверие на Министерския съвет, ново предложение за недоверие на 
същото основание не може да бъде направено в следващите шест месеца.

Чл. 90. (1) Народните представители имат право на въпроси и на пи-
тания до Министерския съвет или до отделни министри, които са длъжни 
да отговарят.

(2) По предложение на една пета от народните представители по пи-
тането стават разисквания и се приема решение.

Чл. 91. (1) Народното събрание избира Сметна палата, която осъ-
ществява контрол за изпълнението на бюджета.

(2) Организацията, правомощията и редът за дейност на Сметната 
палата се уреждат със закон.

Чл. 91а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2006 г.)(1) Народното събрание избира 
омбудсман, който се застъпва за правата и свободите на гражданите.

(2) Правомощията и дейността на омбудсмана се уреждат със закон.
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глава четвърта
ПРЕЗиДЕнт нА РЕПуБлиКАтА

Чл. 92. (1) Президентът е държавен глава. Той олицетворява единство-
то на нацията и представлява Република България в международните от-
ношения.

(2) Президентът се подпомага в своята дейност от вицепрезидент.
Чл. 93. (1) Президентът се избира пряко от избирателите за срок от 

пет години по ред, определен със закон.
(2) За президент може да бъде избиран български гражданин по рож-

дение, навършил 40 години, който отговаря на условията за избиране на 
народен представител и е живял последните пет години в страната.

(3) Избран е кандидатът, получил повече от половината действителни 
гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели.

(4) Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се про-
вежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-мно-
го гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.

(5) Изборът за нов президент се произвежда не по-рано от три месеца 
и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на 
действащия президент.

(6) Споровете относно законността на избора за президент се реша-
ват от Конституционния съд в едномесечен срок след изборите.

Чл. 94. Вицепрезидентът се избира едновременно и в една листа с пре-
зидента при условията и по реда за избиране на президент.

Чл. 95. (1) Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбра-
ни на същата длъжност само за още един мандат.

(2) Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат народни пред-
ставители, да изпълняват други държавни, обществени и стопански дей-
ности и да участват в ръководството на политически партии.

Чл. 96. Президентът и вицепрезидентът полагат пред Народното съ-
брание клетвата по чл. 76, ал. 2.

Чл. 97. (1) Пълномощията на президента и на вицепрезидента се пре-
кратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка пред Конституционния съд;
2. трайна невъзможност да изпълняват правомощията си поради теж-

ко заболяване;
3. при условията на чл. 103;
4. смърт.
(2) В случаите на т. 1 и 2 пълномощията на президента и вицепрезиден-

та се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочени-
те в тях обстоятелства.

(3) В случаите на ал. 1 вицепрезидентът встъпва в длъжността прези-
дент до края на мандата.
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(4) При невъзможност вицепрезидентът да встъпи в длъжност пра-
вомощията на президента се изпълняват от председателя на Народното 
събрание до избирането на президент и вицепрезидент. В този случай в 
двумесечен срок се произвеждат избори за президент и вицепрезидент.

Чл. 98. Президентът на републиката:
1. насрочва избори за Народно събрание и органи на местно самоупра-

вление и определя датата за произвеждане на национален референдум, ко-
гато за това има решение на Народното събрание.

2. отправя обръщения към народа и Народното събрание.
3. сключва международни договори в случаите, определени със закон;
4. обнародва законите;
5. утвърждава промени на границите и центровете на административ-

но-териториалните единици по предложение на Министерския съвет;
6. назначава и освобождава от длъжност ръководителите на диплома-

тическите представителства и постоянните представители на Република 
България при международни организации по предложение на Министерския 
съвет и приема акредитивните и отзователните писма на чуждестранни-
те дипломатически представители в страната;

7. назначава и освобождава от длъжност и други държавни служите-
ли, определени със закон;

8. награждава с ордени и медали;
9. дава и възстановява българско гражданство и освобождава и лишава 

от него;
10. предоставя убежище;
11. упражнява право на помилване;
12. опрощава несъбираеми държавни вземания;
13. наименува обекти с национално значение и населени места;
14. информира Народното събрание по основни въпроси в кръга на сво-

ите правомощия.
Чл. 99. (1) Президентът след консултации с парламентарните групи 

възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата 
по численост парламентарна група, да състави правителство.

(2) Когато в 7-дневен срок кандидатът за министър-председател не 
успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага 
това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат 
за министър-председател.

(3) Ако и в този случай не бъде предложен състав на Министерския 
съвет, президентът в срока по предходната алинея възлага на някоя след-
ваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател.

(4) Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът 
предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-пред-
седател.
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(5) Ако не се постигне съгласие за образуване на правителство, прези-
дентът назначава служебно правителство, разпуска Народното събрание 
и насрочва нови избори в срока по чл. 64, ал. 3. Актът, с който президентът 
разпуска Народното събрание, определя и датата на изборите за ново 
Народно събрание.

(6) Редът за съставяне на правителство по предходните алинеи се при-
лага и в случаите на чл. 111, ал. 1.

(7) В случаите на ал. 5 и 6 президентът не може да разпуска Народното 
събрание през последните три месеца от своя мандат. Ако в този срок 
парламентът не може да състави правителство, президентът назначава 
служебно правителство.

Чл. 100. (1) Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените 
сили на Република България.

(2) Президентът назначава и освобождава висшия команден състав на 
въоръжените сили и удостоява с висши военни звания по предложение на 
Министерския съвет.

(3) Президентът възглавява Консултативния съвет за национална си-
гурност, чийто статут се определя със закон.

(4) Президентът обявява обща или частична мобилизация по предложе-
ние на Министерския съвет в съответствие със закона.

(5) Президентът обявява положение на война при въоръжено нападе-
ние срещу страната или при необходимост от неотложно изпълнение на 
международни задължения, военно или друго извънредно положение, кога-
то Народното събрание не заседава. В тези случаи то се свиква незабавно, 
за да се произнесе по решението.

Чл. 101. (1) В срока по чл. 88, ал. 3 президентът може мотивирано да 
върне закона в Народното събрание за ново обсъждане, което не може да 
му бъде отказано.

(2) Народното събрание приема повторно закона с мнозинство повече 
от половината от всички народни представители.

(3) Повторно приетият от Народното събрание закон се обнародва от 
президента в 7-дневен срок от получаването му.

Чл. 102. (1) В изпълнение на своите правомощия президентът издава 
укази, отправя обръщения и послания.

(2) Указите се приподписват от министър-председателя или от съот-
ветния министър.

(3) Не подлежат на приподписване указите, с които президентът:
1. назначава служебно правителство;
2. възлага проучвателен мандат за образуване на правителство;
3. разпуска Народното събрание;
4. връща закон, гласуван от Народното събрание за повторно обсъж-

дане;
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5. определя организацията и реда на дейност на службите към 
Президентството и назначава персонала;

6. насрочва избори и референдум;
7. обнародва законите.
Чл. 103. (1) Президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за 

действията, извършени при изпълнение на своите функции, с изключение на 
държавна измяна и нарушение на Конституцията.

(2) Обвинението се повдига по предложение най-малко на една четвърт 
от народните представители и се поддържа от Народното събрание, ако 
повече от две трети от народните представители са гласували за това.

(3) Конституционният съд разглежда обвинението срещу президента 
или вицепрезидента в едномесечен срок от внасянето на обвинението. Ако 
бъде установено, че президентът или вицепрезидентът са извършили дър-
жавна измяна или са нарушили Конституцията, пълномощията им се пре-
кратяват.

(4) Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат задържани и 
срещу тях не може да бъде възбудено наказателно преследване.

Чл. 104. Президентът може да възлага на вицепрезидента правомощи-
ята си по чл. 98, т. 7, 9, 10 и 11.

глава пета
МинистЕРсКи съВЕт

Чл. 105. (1) Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешна-
та и външната политика на страната в съответствие с Конституцията 
и законите.

(2) Министерският съвет осигурява обществения ред и националната 
сигурност и осъществява общото ръководство на държавната админи-
страция и на Въоръжените сили.

(3) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Министерският съвет информира 
Народното събрание по въпроси, отнасящи се до задълженията, произти-
чащи за Република България от нейното членство в Европейския съюз.

(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Когато участва в разработването и 
приемането на актове на Европейския съюз, Министерският съвет инфор-
мира предварително Народното събрание и дава отчет за своите действия.

Чл. 106. Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния 
бюджет; организира стопанисването на държавното имущество; сключ-
ва, утвърждава и денонсира международни договори в случаите, предви-
дени в закона.

Чл. 107. Министерският съвет отменя незаконосъобразните или не-
правилните актове на министрите.

Чл. 108. (1) Министерският съвет се състои от министър-председа-
тел, заместник министър-председатели и министри.
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(2) Министър-председателят ръководи и координира общата политика 
на правителството и носи отговорност за нея. Той назначава и освобож-
дава от длъжност заместник-министрите.

(3) Министрите ръководят отделни министерства освен ако Народното 
събрание реши друго. Те носят отговорност за своите действия.

Чл. 109. Членовете на Министерския съвет полагат пред Народното 
събрание клетвата по чл. 76, ал. 2.

Чл. 110. Членове на Министерския съвет могат да бъдат само българ-
ски граждани, които отговарят на условията за избиране на народни пред-
ставители.

Чл. 111. (1) Правомощията на Министерския съвет се прекратяват:
1. с гласуване на недоверие на Министерския съвет или на министър-

председателя;
2. с приемане на оставката на Министерския съвет или на министър-

председателя;
3. при смърт на министър-председателя.
(2) Министерският съвет подава оставка пред новоизбраното Народно 

събрание.
(3) В случаите по предходните алинеи Министерският съвет изпълнява 

функциите си до избирането на нов Министерски съвет.
Чл. 112. (1) Министерският съвет може да поиска Народното събра-

ние да му гласува доверие по цялостната политика, по програмата или по 
конкретен повод. Решението се приема с мнозинство повече от половина-
та от присъстващите народни представители.

(2) Когато Министерският съвет не получи исканото доверие, минис-
тър-председателят подава оставката на правителството.

Чл. 113. (1) Членовете на Министерския съвет не могат да заемат 
длъжности и да извършват дейности, които са несъвместими с положе-
нието на народен представител.

(2) Народното събрание може да определя и други длъжности и дей-
ности, които членовете на Министерския съвет не могат да заемат или 
извършват.

Чл. 114. Въз основа и в изпълнение на законите Министерският съ-
вет приема постановления, разпореждания и решения. С постановления 
Министерският съвет приема и правилници и наредби.

Чл. 115. Министрите издават правилници, наредби, инструкции и заповеди.
Чл. 116. (1) Държавните служители са изпълнители на волята и инте-

ресите на нацията. При изпълнение на своята служба те са длъжни да се 
ръководят единствено от закона и да бъдат политически неутрални.

(2) Условията, при които държавните служители се назначават и ос-
вобождават от длъжност и могат да членуват в политически партии и 
синдикални организации, както и да упражняват правото си на стачка, се 
определят със закон.
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глава шеста
съДЕБнА ВлАст

Чл. 117. (1) Съдебната власт защитава правата и законните интереси 
на гражданите, юридическите лица и държавата.

(2) Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функ-
ции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се под-
чиняват само на закона.

(3) Съдебната власт има самостоятелен бюджет.
Чл. 118. Правосъдието се осъществява в името на народа.
Чл. 119. (1) Правораздаването се осъществява от Върховния касацио-

нен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и 
районни съдилища.

(2) Със закон могат да се създават и специализирани съдилища.
(3) Извънредни съдилища не се допускат.
Чл. 120. (1) Съдилищата осъществяват контрол за законност на акто-

ве и действия на административните органи.
(2) Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички адми-

нистративни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон.
Чл. 121. (1) Съдилищата осигуряват равенство и условия за състеза-

телност на страните в съдебния процес.
(2) Производството по делата осигурява установяването на истината.
(3) Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен ко-

гато законът предвижда друго.
(4) Актовете на правораздаването се мотивират.
Чл. 122. (1) Гражданите и юридическите лица имат право на защита 

във всички стадии на процеса.(2) Редът за упражняване правото на защи-
та се определя със закон.

Чл. 123. В определени от закона случаи в правораздаването участват и 
съдебни заседатели.

Чл. 124. Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен над-
зор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.

Чл. 125. (1) Върховният административен съд осъществява върховен 
съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в администра-
тивното правораздаване.

(2) Върховният административен съд се произнася по спорове за закон-
ността на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на 
други актове, посочени в закона.

Чл. 126. (1) Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази 
на съдилищата.

(2) Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо 
ръководство върху дейността на всички прокурори.
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Чл. 127. Прокуратурата следи за спазване на законността, като:
1. (нова – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) ръководи разследването и упражнява 

надзор за законосъобразното му провеждане;
2. (нова – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) може да извършва разследване;
3. (предишна т. 1 – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) привлича към отговорност 

лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по 
наказателни дела от общ характер;

4. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) упражнява надзор при изпъл-
нение на наказателните и други принудителни мерки;

5. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) предприема действия за отмя-
на на незаконосъобразни актове;

6. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) в предвидените със закон слу-
чаи участва в граждански и административни дела.

Чл. 128. (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Следствените органи са в систе-
мата на съдебната власт. Те осъществяват разследване по наказателни 
дела в случаите, предвидени в закон. 

Чл. 129. (1) Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, 
повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от 
Висшия съдебен съвет.

(2) Председателят на Върховния касационен съд, председателят на 
Върховния административен съд и главният прокурор се назначават и ос-
вобождават от президента на републиката по предложение на Висшия 
съдебен съвет за срок от седем години без право на повторно избиране. 
Президентът не може да откаже назначаването или освобождаването 
при повторно направено предложение.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2003 г.) С навършване на петгодишен стаж 
като съдия, прокурор или следовател и след атестиране, с решение на 
Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите и следователите стават не-
сменяеми. Те, включително лицата по ал. 2, се освобождават от длъжност 
само при:

1. навършване на 65-годишна възраст;
2. подаване на оставка;
3. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от 

свобода за умишлено престъпление;
4. трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си 

за повече от една година;
5. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задълже-

ния, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт.
(4) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2006 г., обявена за противоконституционна 

от Конституционния съд – бр.78 от 2006 г.) В случаите по ал. 3, т. 5 пред-
седателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния ад-
министративен съд и главният прокурор се освобождават от президента 
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на републиката по предложение и на една четвърт от народните пред-
ставители, прието с мнозинство две трети от народните представители. 
Президентът не може да откаже освобождаването при повторно напра-
вено предложение. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 85 от 2003 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) 
Придобитата несменяемост се възстановява при следващо заемане на 
длъжността съдия, прокурор или следовател в случаите на освобождава-
не по ал. 3, т. 2 и 4.

(6) (Нова – ДВ, бр. 85 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г., предишна ал. 5 
– ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Административните ръководители в органите на 
съдебната власт, с изключение на тези по ал. 2, се назначават на ръковод-
ната длъжност за срок от пет години с право на повторно назначаване.

Чл. 130. (1) Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Председа-
телят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния админи-
стративен съд и главният прокурор са по право негови членове.

(2) За членове на Висшия съдебен съвет, които не са негови членове по 
право, се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, 
които имат най-малко петнадесетгодишен юридически стаж.

(3) Единадесет от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от 
Народното събрание и единадесет – от органите на съдебната власт.

(4) Мандатът на изборните членове на Висшия съдебен съвет е пет го-
дини. Те не могат да бъдат преизбирани веднага след изтичане на този срок.

(5) Заседанията на Висшия съдебен съвет се председателстват от ми-
нистъра на правосъдието. Той не участва в гласуването.

(6) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Висшият съдебен съвет:
1. назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност съдии-

те, прокурорите и следователите;
2. налага дисциплинарните наказания понижаване и освобождаване от 

длъжност на съдиите, прокурорите и следователите;
3. организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следовате-

лите;
4. приема проекта на бюджет на съдебната власт;
5. определя обхвата и структурата на годишните доклади по чл. 84, 

т. 16.
(7) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Висшият съдебен съвет изслушва и 

приема годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния ад-
министративен съд и на главния прокурор за прилагането на закона и за 
дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи и ги 
внася в Народното събрание.

(8) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Мандатът на изборен член на Висшия 
съдебен съвет се прекратява при:

1. подаване на оставка;
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2. влязъл в сила съдебен акт за извършено престъпление;
3. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за 

повече от една година;
4. дисциплинарно освобождаване от длъжност или лишаване от право 

да упражнява юридическа професия или дейност.
(9) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) При прекратяване на мандата на из-

борен член на Висшия съдебен съвет на негово място се избира друг от 
съответната квота, който довършва мандата.

Чл. 130а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Министърът на правосъдието:
1. предлага проект на бюджет на съдебната власт и го внася за обсъж-

дане във Висшия съдебен съвет;
2. управлява имуществото на съдебната власт;
3. може да прави предложения за назначаване, повишаване, понижа-

ване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и 
следователи;

4. участва в организирането на квалификацията на съдиите, прокуро-
рите и следователите;

5. (отм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.).
Чл. 131. (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2003 г., бр. 12 от 2007 г.) Решенията на 

Висшия съдебен съвет за назначаване, повишаване, понижаване, премест-
ване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи, 
както и предложенията, които той прави по чл. 129, ал. 2, се приемат с 
тайно гласуване.

Чл. 132. (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2003 г.) (1) При осъществяване на съдеб-
ната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна 
и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постано-
вените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление 
от общ характер.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.).
(3) (Отм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.).
(4) (Отм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.).
Чл. 132а. (Нов – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) (1) Към Висшия съдебен съвет 

се създава Инспекторат, който се състои от главен инспектор и десет 
инспектори.

(2) Главният инспектор се избира от Народното събрание с мнозин-
ство две трети от народните представители за срок от пет години. 

(3) Инспекторите се избират от Народното събрание за срок от чети-
ри години по реда на ал. 2.

(4) Главният инспектор и инспекторите могат да бъдат избирани пов-
торно, но не за два последователни мандата.

(5) Бюджетът на Инспектората се приема от Народното събрание в 
рамките на бюджета на съдебната власт.
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(6) Инспекторатът проверява дейността на органите на съдебната 
власт, без да засяга независимостта на съдиите, съдебните заседатели, 
прокурорите и следователите при осъществяването на техните функции. 
Главният инспектор и инспекторите при осъществяване на функциите си 
са независими и се подчиняват само на закона.

(7) Инспекторатът действа служебно, по инициатива на граждани, 
юридически лица или държавни органи, включително на съдии, прокурори 
и следователи.

(8) Инспекторатът представя годишен доклад за дейността си на Вис-
шия съдебен съвет.

(9) Инспекторатът отправя сигнали, предложения и доклади до други 
държавни органи, включително и до компетентните органи на съдебната 
власт. Инспекторатът предоставя публично информация за дейността си.

(10) Условията и редът за избиране и освобождаване на главния инспек-
тор и на инспекторите, както и организацията и дейността на Инспекто-
рата се уреждат със закон.

Чл. 133. Организацията и дейността на Висшия съдебен съвет, на съ-
дилищата, на прокурорските и на следствените органи, статутът на съ-
диите, прокурорите и следователите, условията и редът за назначаване и 
освобождаване от длъжност на съдиите, съдебните заседатели, проку-
рорите и следователите, както и за осъществяване на тяхната отговор-
ност, се уреждат със закон.

Чл. 134. (1) Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща 
се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на тех-
ните права и законни интереси.

(2) Организацията и редът на дейността на адвокатурата се уреждат 
със закон.

глава седма
МЕстнО сАМОуПРАВлЕниЕ и МЕстнА АДМинистРАция

Чл. 135. (1) Територията на Република България се дели на общини и об-
ласти. Териториалното деление и правомощията на столичната община и 
на другите големи градове се определят със закон.

(2) Други административно-териториални единици и органи на само-
управление в тях могат да бъдат създавани със закон.

Чл. 136. (1) Общината е основната административно-териториална 
единица, в която се осъществява местното самоуправление. Гражданите 
участват в управлението на общината както чрез избраните от тях ор-
гани на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдум и 
общо събрание на населението.

(2) Границите на общините се определят след допитване до населението.
(3) Общината е юридическо лице.
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Чл. 137. (1) Самоуправляващите се териториални общности могат да 
се сдружават за решаване на общи въпроси.

(2) Законът създава условия за сдружаване на общините.
Чл. 138. Орган на местното самоуправление в общината е общинският 

съвет, който се избира от населението на съответната община за срок от 
четири години по ред, определен със закон.

Чл. 139. (1) Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той 
се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири годи-
ни по ред, определен със закон.

(2) В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на об-
щинския съвет и решенията на населението.

Чл. 140. Общината има право на своя собственост, която използва в 
интерес на териториалната общност.

Чл. 141.(1) Общината има самостоятелен бюджет.
(2) Постоянните финансови източници на общината се определят със 

закон.
(3) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Общинският съвет определя размера 

на местните данъци при условия, по ред и в границите, установени със 
закон.

(4) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Общинският съвет определя размера 
на местните такси по ред, установен със закон.

(5) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Държавата чрез средства 
от бюджета и по друг начин подпомага нормалната дейност на общините.

Чл. 142. Областта е административно-териториална единица за про-
веждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управле-
ние по места и за осигуряване на съответствие между националните и 
местните интереси.

Чл. 143. (1) Управлението в областта се осъществява от областен уп-
равител, подпомаган от областна администрация.

(2) Областният управител се назначава от Министерския съвет.
(3) Областният управител осигурява провеждането на държавната 

политика, отговаря за защитата на националните интереси, на закон-
ността и на обществения ред и осъществява административен контрол.

Чл. 144. Централните държавни органи и техните представители по 
места осъществяват контрол за законосъобразност върху актовете на ор-
ганите на местното управление, само когато това е предвидено със закон.

Чл. 145. Общинските съвети могат да оспорват пред съда актовете и 
действията, с които се нарушават техни права.

Чл. 146. Организацията и редът на дейността на органите на мест-
ното самоуправление и на местната администрация се определят със 
закон.
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глава осма
КОнституциОнЕн съД

Чл. 147. (1) Конституционният съд се състои от 12 съдии, една трета 
от които се избират от Народното събрание, една трета се назначават 
от президента, а една трета се избират на общо събрание на съдиите от 
Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

(2) Мандатът на съдиите от Конституционния съд е 9 години. Те 
не могат да се избират повторно на тази длъжност. Съставът на 
Конституционния съд се обновява през три години от всяка квота по ред, 
определен със закон.

(3) За съдии в Конституционния съд се избират юристи с високи про-
фесионални и нравствени качества, най-малко с петнадесетгодишен юри-
дически стаж.

(4) Съдиите от Конституционния съд избират председател на съда с 
тайно гласуване за срок от три години.

(5) Положението на член на Конституционния съд е несъвместимо с 
представителен мандат, със заемане на държавна или обществена длъж-
ност, с членство в политическа партия или синдикат и с упражняването 
на свободна, търговска или друга платена професионална дейност.

(6) Членовете на Конституционния съд се ползват с имунитета на на-
родните представители.

Чл. 148. (1) Мандатът на съдия в Конституционния съд се прекратява 
при:

1. изтичане на определения срок;
2. подаване на оставка пред Конституционния съд;
3. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от 

свобода за умишлено престъпление;
4. фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 

една година;
5. несъвместимост с длъжности и дейности по чл. 147, ал. 5;
6. смърт.
(2) Конституционният съд снема имунитета и установява фактиче-

ската невъзможност на съдиите да изпълняват задълженията си с тайно 
гласуване и с мнозинство най-малко две трети от всички съдии.

(3) При прекратяване на мандата на съдия от Конституционния съд в 
едномесечен срок на негово място се избира друг от съответната квота.

Чл. 149. (1) Конституционният съд:
1. дава задължителни тълкувания на Конституцията;
2. произнася се по искане за установяване на противоконституцион-

ност на законите и на другите актове на Народното събрание, както и на 
актовете на президента;
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3. решава спорове за компетентност между Народното събрание, пре-
зидента и Министерския съвет, както и между органите на местно само-
управление и централните изпълнителни органи;

4. произнася се за съответствието на сключените от Република Бъл га-
рия международни договори с Конституцията преди ратификацията им, 
както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на меж-
дународното право и с международните договори, по които България е 
страна;

5. произнася се по спорове за конституционността на политическите 
партии и сдружения;

6. произнася се по спорове за законността на избора за президент и 
вицепрезидент;

7. произнася се по спорове за законността на избора на народен пред-
ставител;

8. произнася се по обвинения, повдигнати от Народното събрание сре-
щу президента и вицепрезидента.

(2) Със закон не могат да се дават или отнемат правомощия на 
Конституционния съд.

Чл. 150. (1) Конституционният съд действува по инициатива най-мал-
ко на една пета от народните представители, президента, Министерския 
съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и глав-
ния прокурор. Спорове за компетентност по т. 3 на ал. 1 от предходния 
член могат да се повдигат и от общинските съвети.

(2) Когато установят несъответствие между закона и Конституцията, 
Върховният касационен съд или Върховният административен съд спират 
производството по делото и внасят въпроса в Конституционния съд.

(3) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Омбудсманът може да сезира 
Конституционния съд с искане за установяване на противоконституци-
онност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите.

Чл. 151. (1) Конституционният съд постановява решенията си с мно-
зинство повече от половината от всички съдии.

(2) Решенията на Конституционния съд се обнародват в „Държавен 
вестник“ в 15-дневен срок от приемането им. Решението влиза в сила три 
дни след обнародването му. Актът, обявен за противоконституционен, не 
се прилага от деня на влизането на решението в сила.

(3) Частта от закона, която не е обявена за неконституционна, запазва 
действието си.

Чл. 152. Организацията и редът на дейността на Конституционния 
съд се определят със закон.
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глава девета
иЗМЕнЕниЕ и ДОПълнЕниЕ нА КОнституциятА. 

ПРиЕМАнЕ нА нОВА КОнституция

Чл. 153. Народното събрание може да изменя и допълва всички разпо-
редби на Конституцията с изключение на тези, предоставени в правомо-
щията на Великото Народно събрание.

Чл. 154. (1) Правото на инициатива за изменение и допълнение на 
Конституцията принадлежи на една четвърт от народните представи-
тели и на президента.

(2) Предложението се разглежда от Народното събрание не по-рано 
от един месец и не по-късно от три месеца след постъпването му.

Чл. 155. (1) Народното събрание приема закон за изменение или допъл-
нение на Конституцията с мнозинство три четвърти от всички народни 
представители на три гласувания в различни дни.

(2) Ако предложението получи по-малко от три четвърти, но не по-мал-
ко от две трети от гласовете на всички народни представители, предло-
жението се поставя за ново разглеждане не по-рано от два и не по-късно 
от пет месеца. При новото разглеждане предложението се приема, ако за 
него са гласували не по-малко от две трети от всички народни представи-
тели.

Чл. 156. Законът за изменение или допълнение на Конституцията 
се подписва и се обнародва от председателя на Народното събрание в 
„Държавен вестник“ в седемдневен срок от приемането му.

Чл. 157. Великото Народно събрание се състои от 400 народни пред-
ставители, избрани по общия ред.

Чл. 158. Великото Народно събрание:
1. приема нова Конституция;
2. решава въпроса за изменение територията на Република България 

и ратифицира международни договори, предвиждащи такива изменения;
3. решава въпросите за промени във формата на държавно устройство 

и на държавно управление;
4. решава въпросите за изменение на чл. 5, ал. 2 и 4 и на чл. 57, ал. 1 и 3 

от Конституцията;
5. решава въпросите за изменение и допълнение на гл. девета от Кон-

ституцията.
Чл. 159. (1) Правото на инициатива по предходния член имат най-малко 

една втора от народните представители и президентът.
(2) Проектът за нова Конституция или за изменение на действащата, 

както и за промени в територията на страната по чл. 158 се разглежда 
от Народното събрание не по-рано от два месеца и не по-късно от пет 
месеца след внасянето му.
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Чл. 160. (1) Народното събрание решава да се произведат избори за 
Велико Народно събрание с мнозинство две трети от общия брой на на-
родните представители.

(2) Президентът насрочва избори за Велико Народно събрание в триме-
сечен срок от решението на Народното събрание.

(3) С произвеждането на избори за Велико Народно събрание пълномо-
щията на Народното събрание се прекратяват.

Чл. 161. Великото Народно събрание приема решение по внесените про-
екти с мнозинство две трети от всички народни представители на три 
гласувания в различни дни.

Чл. 162. (1) Великото Народно събрание решава само тези въпроси от 
Конституцията, за които е избрано.

(2) В неотложни случаи Великото Народно събрание изпълнява функци-
ите и на Народно събрание.

(3) Правомощията на Великото Народно събрание се прекратяват, 
след като то се произнесе окончателно по въпросите, за които е избрано. 
В този случай президентът насрочва избори по реда, определен със закон.

Чл. 163. Актовете на Великото Народно събрание се подписват и об-
народват от неговия председател в седемдневен срок от приемането им.

глава десета
гЕРБ, ПЕЧАт, ЗнАМЕ, ХиМн, стОлицА

Чл. 164. Гербът на Република България е изправен златен лъв на тъмно-
червено поле във формата на щит.

Чл. 165. На държавния печат е изобразен гербът на Република България.
Чл. 166. Знамето на Република България е трицветно: бяло, зелено и 

червено, поставени водоравно отгоре надолу.
Чл. 167. Редът, по който се полага държавният печат и се издига наци-

оналното знаме, се определя със закон.
Чл. 168. Химн на Република България е песента „Мила Родино“.
Чл. 169. Столица на Република България е град София.

ПРЕХОДни и ЗАКлЮЧитЕлни РАЗПОРЕДБи
§ 1. (1) След приемането на Конституцията Великото Народно събра-

ние се саморазпуска.
(2) Великото Народно събрание продължава да изпълнява функциите на 

Народно събрание до избиране на ново Народно събрание. В този срок то 
приема закони за избиране на Народно събрание, на президент, на органи на 
местно самоуправление, както и други закони. В същия срок се образуват 
Конституционният съд и Висшият съдебен съвет.
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(3) На първото заседание на Народното събрание след влизането в сила 
на Конституцията народните представители, президентът, вицепрези-
дентът и членовете на Министерския съвет полагат предвидената в тази 
конституция клетва.

§ 2. До избирането на Върховния касационен съд и Върховния админи-
стративен съд техните правомощия по чл. 130, ал. 3 и чл. 147, ал. 1 от 
Конституцията се упражняват от Върховния съд на Република България.

§ 3. (1) Разпоредбите на заварените закони се прилагат, ако не проти-
воречат на Конституцията.

(2) В едногодишен срок от влизане на Конституцията в сила Народ-
ното събрание отменя тези разпоредби на заварените закони, които не 
са отменени по силата на непосредственото действие по чл. 5, ал. 2 на 
Конституцията.

(3) Народното събрание в срок от три години приема законите, които 
изрично са посочени в Конституцията.

§ 4. Определената с Конституцията организация на съдебната власт 
влиза в действие след приемането на новите устройствени и процесуални 
закони, които трябва да бъдат приети в срока по § 3, ал. 2.

§ 5. Съдиите, прокурорите и следователите стават несменяеми, ако в 
тримесечен срок от образуването на Висшия съдебен съвет той не поста-
нови, че не са налице необходимите професионални качества.

§ 6. До създаване на нова законодателна уредба за Българската наци-
онална телевизия, Българското национално радио и Българската теле-
графна агенция Народното събрание осъществява правомощията, които 
Великото Народно събрание има по отношение на тези национални инсти-
туции.

§ 7. (1) Изборите за Народно събрание и за местни органи на самоупра-
вление се произвеждат в срок до три месеца след саморазпускането на Ве-
ликото Народно събрание. Датата на изборите се определя от президента 
в съответствие с правомощията му по чл. 98, т. 1 от Конституцията.

(2) Изборите за президент и вицепрезидент се провеждат в срок до три 
месеца след избирането на Народно събрание.

(3) До избирането на президент и вицепрезидент председателят (пре-
зидентът) и заместник-председателят (заместник-президентът) изпъл-
няват функциите на президент и вицепрезидент по тази Конституция.

§ 8. Правителството продължава да изпълнява функциите си по тази 
Конституция до образуването на ново правителство.

§ 9. Тази Конституция влиза в сила от деня на обнародването ù в „Дър-
жавен вестник“ от председателя на Великото Народно събрание и отменя 
Конституцията на Република България, приета на 18 май 1971 г. (обн., ДВ, 
бр. 39 от 1971 г.; изм., бр. 6 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 29 от 1990 г.; изм., 
бр. 87, 94 и 98 от 1990 г.; попр., бр. 98 от 1990 г.). 
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ЗАКОн ЗА иЗМЕнЕниЕ и ДОПълнЕниЕ нА КОнституциятА 
нА РЕПуБлиКА БългАРия

(ДВ, бр. 85 от 26 септември 2003 г.)

ПРЕХОДни и ЗАКлЮЧитЕлни РАЗПОРЕДБи

§ 4. (1) Народното събрание в срок от три месеца от влизането в сила 
на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република Бъл-
гария приема законите, които се отнасят до прилагането на тези измене-
ния и допълнения.

(2) Висшият съдебен съвет в срок от три месеца от влизането в сила 
на § 1, т. 3 назначава административните ръководители в органите на 
съдебната власт.

§ 5. Административните ръководители в органите на съдебната власт, 
които са заемали съответната ръководна длъжност повече от пет години 
до влизането в сила на този закон, могат да бъдат назначавани на същата 
длъжност само за един мандат.

§ 6. Съдиите, прокурорите и следователите, които към момента на 
влизане в сила на този закон не са навършили тригодишен стаж на заема-
ната от тях длъжност, стават несменяеми при условията на § 1, т. 1 от 
този закон.

§ 7. Параграф 1, т. 3 влиза в сила от 1 януари 2004 г.

ЗАКОн ЗА иЗМЕнЕниЕ и ДОПълнЕниЕ нА КОнституциятА 
нА РЕПуБлиКА БългАРия

(ДВ, бр. 18 от 25 февруари 2005 г.)

ЗАКлЮЧитЕлнА РАЗПОРЕДБА

§ 7. Параграф 2 влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за 
присъединяване на Република България към Европейския съюз и не се прила-
га към заварените международни договори.
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ЗАКОн ЗА иЗМЕнЕниЕ и ДОПълнЕниЕ нА КОнституциятА 
нА РЕПуБлиКА БългАРия

(ДВ, бр. 12 от 6 февруари 2007 г.)

ЗАКлЮЧитЕлни РАЗПОРЕДБи

§ 12. Народното събрание в срок до една година от влизането в сила на 
Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република Бълга-
рия приема законите, които се отнасят до прилагането на тези изменения 
и допълнения.

§ 13. Параграфи 1 и 2 влизат в сила от 1 януари 2008 г.
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