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НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА
В НАЙ-НОВАТА ПРАКТИКА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
доц. д-р Зорница Йорданова
Русенски университет „Ангел Кънчев”

SOME ASPECTS OF THE STATE GOVERNED BY THE LAW IN
THE LATEST CASE-LAW OF THE CONSTITUTIONAL COURT
OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
Zornitsa Yordanova
Abstract: In this paper the author examines some aspects of the State governed by the Law
as this notion is stated and explained in many decisions of the Constitutional court of the
Republic of Bulgaria. The paper includes an analysis of the arguments concerning the rule
of law used in the latest case-law of the Court –in its decisions from the years 2019 and
2020.
Key words: Rule of Law, Constitutional court, case-law.
Съгласно чл. 4, ал. 1 от действащата Конституция на Република България (КРБ)
от 1991 г. България е правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната. Съгласно ал. 2 на същия член Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на
човека и на гражданското общество, а ал. 3 предвижда, че страната участва и в развитието и изграждането на Европейския съюз.
Понятието „правова държава” освен в чл. 4, ал. 1 се използва и в Преамбюла на
действащата ни Конституция, където е изразен стремежът и решимостта на депутатите от Седмото Велико Народно събрание България да се изгради като демократична,
правова и социална държава.
В Конституцията липсва изчерпателна дефиниция на понятието „правова държава”. Чл. 4, ал. 1 дава само фрагментарно определение, като приема, че страната трябва да се управлява съгласно Конституцията и законите. Поради това в редица свои
актове Конституционният съд (КС) на Република България (РБ) разяснява отделни
аспекти на това понятие и анализира спазването изискванията на правовата държава
при приемането или при преценката на съдържанието на оспорени пред Съда законови разпоредби, а също и при упражняване на други свои правомощия. В доклада ще
бъдат анализирани решенията на КС от последните 2 години – 2019 и 2020 г. (до края
на месец ноември 2020 г.), в които Съдът обосновава актовете си с аргументи, свързани с понятието за правова държава и неговите компоненти.
Както сочи проф. Е. Друмева1, а и самият Конституционен съд в практиката си2,
„правова държава“ означава упражняване на държавна власт на основата на консти1

Вж. Друмева, Е. Конституционно право. V изд., С.: Сиела, 2018, с.131.
Вж. фундаменталното в тази връзка Решение № 1 от 27.01.2005 г. по к.д. № 8/2004 г., съдия
докладчик Емилия Друмева, на което Съдът се позовава в много от последващите си актове.

2
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туция, в рамките на закони, които материално и формално съответстват на конституцията и са създадени за запазване на човешкото достойнство, за постигане на свобода, справедливост и правна сигурност. В различните периоди в съдържанието на това
понятие доминират различни компоненти, но разбиранията за него имат общо ядро:
отричане на абсолютната власт, признаване господството на правото, гаранции и закрила на личната и политическата свобода чрез разделяне, ограничаване и балансиране при упражняването на държавната власт, както и съдебен контрол3.
Проф. Друмева отбелязва, че разбирането в съвременнa Европа за правовата държава съдържа както формални елементи (определени форми и процеси за прилагането на правните норми), така и материалноправни изисквания (съдържанието на правните норми да гарантира конституционно закрепените основни права). Т.е. понятието
за правова държава включва както принципа за правна сигурност (формалния елемент), така и принципа на справедливостта (материалния елемент).
Правовата държава „във формален смисъл“, сочи Е. Друмева, е държава на правната сигурност, където съдържанието на правния ред е ясно и недвусмислено определено, функционират механизми и институции, гарантиращи спазването на правните
предписания4. Авторът изтъква, че свързани със законосъобразността на държавните
дейности са изискването за тяхната предвидимост и разчетеност (последица от което
е правната сигурност), принципът за йерархията на правните норми, както и изискването за конституционосъобразност на законите и другите актове. Правовата държава
изисква също регулирането на определени категории обществени отношения да бъде
резервирано само за законова уредба5. Изискването за определеност, яснота и недвусмисленост на правните норми е основно проявление на правовата държава. Такива
проявления са и принципите за ефективна закрила на правото, за стабилност на административните актове и за правна сила на съдебните актове, за публичност и прозрачност на държавните дейности6.
В другия си аспект – в „материален смисъл” , правовата държава според проф.
Друмева е държава на справедливостта. Конституционната организация на държавната власт е обвързана с основните права, тяхната реализация е смисъл и цел на упражняването й. Правовата държава следва да гарантира уважението към човешкото достойнство, като това разбиране обвързва цялата власт в държавата. Повелята за закрила на основните права е конкретизирана в следните принципи: разделение на властите; неотменимост на основните права; ограничения в правата са допустими, само ако
са пропорционални; балансирана преценка на конкуриращи принципи и основни права; при допустими ограничения и при конкуренция с други права да се запазва сърцевината на конкретното основно право или правен институт. „Закрилата на доверието”
като понятие включва друга голяма група субстанциални елементи на материалната
правова държава – принципа за закрила на законно придобитите права; забраната за
обратното действие на правни норми и др.7
Така проф. Друмева очертава основните изисквания на правовата държава, относими към различните държавни дейности. Същевременно авторът изтъква, че в тео3

Вж. Друмева, Е. Цит.съч., с. 130 и сл.
В тази рамка класически компонент на правовата държава е принципът на законността: всички носители на власт в държавата трябва да се подчиняват на действащото право, да не се допуска произвол - вж.пак там, с. 132.
5
Това често е посочвано и от КС в актовете му от последните години.
6
Пак там, с. 132.
7
Тук се включват и проявните форми на правовата държава в областта на наказателното право
и процес – вж. пак там, с.133.
4
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рията и практиката подобно разграничаване на формални и материални компоненти
на правовата държава се приема за условно, защото те са взаимно обвързани и всъщност „формалните“ компоненти на правовата държава са гаранции за осъществяването на материалното й съдържание, т.е. на справедливостта8.
През 2019 г. и 2020 г. до настоящия момент (30.11.2020 г.) Конституционният съд
е произнесъл общо 22 решения по образувани пред него конституционни дела, като в
почти всички свои актове използва като един от основните си аргументи принципа на
правовата държава, разкрива определени белези и аспекти на това понятие и мотивира актовете си с изисквания, които правовата държава отправя към законодателя и
към правната система в цялост.
В изложението актовете на КС ще бъдат разгледани последователно, като ще бъдат посочени единствено доводите на Съда, свързани с правовата държава, а не всички аргументи, използвани от КС за обосноваване на решенията.
1. В Решение № 2 от 21.02.2019 г. по конституционно дело № 2 от 2018 г. КС
по искане от Върховния касационен съд (ВКС) обявява противоконституционност на
част от текстовете на чл. 230 от Закона за съдебната власт (относно отстраняването
от длъжност на съдии, прокурори и следователи). Съдът приема, че оспорените разпоредби са несъмнено предназначени да защитят престижа на съдебната власт, който
представлява конституционна ценност, но да се лишат съответните органи, а именно
колегиите на ВСС, от възможност да преценяват дали конкретен магистрат да бъде
временно отстранен от длъжност или не, а да са поставени в условията на обвързана
компетентност и задължени да го сторят, при условията на чл. 230, ал. 1 от ЗСВ, е несъвместимо с принципа на независимост на съдебната власт. От конституционноправна гледна точка принципът на разделение на властите (и тяхната независимост) е
първичен източник на институционен взаимоконтрол и баланс, съответно основна гаранция за всички права и свободи на гражданите в правовата държава. Така в мотивите на решението си КС извежда разделението на властите като основен белег за правовия характер на държавата9.
2. В Решение № 3 от 07.03.2019 г. по к.д. № 16/2018 г.10 (в частта относно забраната за назначаване като държавни служители на определени категории пенсионери)
КС подчертава, че засегнатите от оспорената разпоредба граждани законосъобразно
са придобили и добросъвестно са упражнили правото си на пенсия, когато законът не
им е забранявал да кандидатстват за държавна служба, поради което последващата
забрана за това ги принуждава да търпят негативни последици като резултат от законосъобразно и добросъвестно упражненото от тях право. Това според Съда нарушава
принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 КРБ), изискващ приеманите от парламента закони да гарантират правната сигурност, предвидимост и стабилност, а това предполага трайно и последователно като концепция законодателно регулиране на об8

Възможна е и конкуренция, дори конфликт между отделни компоненти, като най-често и найярко такова напрежение се констатира между постулата за правна сигурност и изискването за
справедливост – вж. пак там.
9
Този принцип е основополагащ за съвременния конституционализъм.
10
В частта относно чл. 7, ал. 2, т. 8, чл. 84а, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл.) след промените, осъществени с §14, т. 1, 2 и 3, б. „а“ от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., и
относно §15 ПЗРЗДБРБ 2019.
11
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ществените отношения11. Гражданите, които законосъобразно и добросъвестно са упражнили правото си на пенсия, са могли да имат легитимното очакване, че това няма
да е пречка да продължат да упражняват конституционното си право на труд. КС
поддържа, че „прекратяването по силата на закона на едно правно положение в полза
на държавата и във вреда на тези, с които тя е договаряла, противоречи на принципа
на правовата държава” и е посегателство върху основите на правния ред. В случая
лицата, упражнили правото си на пенсия, са поставени в положение да търпят неблагоприятни правни последици поради упражняване на свое конституционно признато
и гарантирано право, чието последващо накърняване от държавата по принцип е недопустимо, освен по съображения за защита на друг конституционноправно значим
интерес. КС поддържа, че ограничаването на основните права е допустимо и възможно само когато това се налага, за да бъдат съхранени висши конституционни ценности. Задължително е обаче, съобразно принципа на пропорционалност, ограничението
да е съразмерно на преследваната цел, а не да надхвърля необходимото за постигането й12. Съдът открива и нарушение на принципа за равенство пред закона по чл. 6, ал.
2 КРБ, a в правовата държава законодателят е длъжен да урежда сходните случаи по
еднакъв начин, а различните - по различен начин. Само така може да се осигури справедливост в обществото, като основно измерение на правовата държава.
По отношение разпоредбата на § 15 ПЗРЗДБРБ 2019, която по императивен начин предписва прекратяване на служебните правоотношения с държавни служители,
упражнили правото си на пенсия по съответните текстове при влизане в сила на закона, КС приема всички съображения за противоконституционност, приложими спрямо чл. 7, ал. 2, т. 8 от Закона за държавния служител. Тази разпоредба още по-интензивно накърнява правната сигурност, стабилност и предвидимост като основополагащи характеристики на правовата държава, тъй като предвижда задължително, без
конкретна преценка, и на практика незабавно прекратяване на вече възникнали служебни правоотношения със засегнатите от закона лица. Като е придал обратно действие на закона, въвеждащ ново основание за „несъвместимост” (при това произтичащо
от упражнено конституционно право) по отношение на заварени правоотношения по
ЗДСл., законодателят е допуснал конституционно нетърпимо нарушаване на принципа на правовата държава, който не позволява засягане на вече придобити права, гарантирани от Конституцията. КС се е произнасял в предходни свои актове, а и по това дело
също приема, че когато с придаването обратно действие на закона се предвиждат
неблагоприятни последици за носителя на вече придобито право, се нарушава правната
сигурност и предвидимост като задължителни елементи от съдържанието на правовата
държава, гарантиращи правата на личността и свободното развитие на човека13.
В това си решение Съдът открива противоречие на посочените оспорени разпоредби както с формалния (правна сигурност, предвидимост, стабилност), така и с материалния аспект на правовата държава (справедливост). Позовавайки се и на предходна своя практика, КС потвърждава важността на изискванията и ограниченията,
които правовата държава налага на законодателя.
3. С Решение № 4 от 09.04.2019 г. по к.д. № 15/2018 г. КС обявява за противоконституционни създадените нови ал. 4 и ал. 5 в чл. 9 от Закона за митниците, в кои11

КС се позовава в тази връзка на свои предходни решения - Решение № 1 от 2005 г. и
Решение № 4 от 2014 г.
12
Вж. Решения № 12/1997 г. и № 14/2014 г.
13
За други аргументи в подкрепа на акта на КС в становищата и правните мнения по делото
вж. http://www.constcourt.bg/bg/Cases/Details/554.
12
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то се съдържа възможност за прекратяване на правоотношенията с директорите на
териториалните дирекции, главните директори на главни дирекции и директорите на
дирекции от специализираната администрация в Централно митническо управление
без предизвестие от директора на Агенция „Митници“ по негова преценка, съгласувано с министъра на финансите. КС приема, че е отговорност на законодателя да регулира държавната служба така, че да уравновеси принципите на стабилитета и на
йерархичната подчиненост. В конкретния случай Съдът правилно и единодушно
приема, че дължимият баланс не е постигнат, тъй като предвиденият ред за освобождаване от длъжност – единствено по преценка на директора на Агенция „Митници“
(съгласувана с министъра на финансите), която не почива на ясни и обективни критерии, „накланя везните в полза на йерархичната зависимост“ и отдалечава държавната
служба от изискванията на чл. 116, ал. 1 КРБ. С това не е изпълнен конституционният императив за балансирана преценка на конкуриращи се ценности като градивен
компонент на принципа за правова държава. Всяка дискреционна преценка на държавен орган трябва да остава в предвидените от Конституцията граници. Съдът приема,
че оспорената уредба не задава нормативно изискванията, които да съобразява органът по назначаване, за да не прерасне преценката му в произвол, а произволът представлява нарушение на обективен критерий като мащаб за справедливост. Забраната
за произвол е важен материалноправен компонент от съдържанието на правовата
държава, тя е приложима към всеки закон14. Оспорените разпоредби според КС препятстват и пълноценната реализация на правото на съдебна защита. Универсалното
право на защита по чл. 56 от Конституцията е конкретизирано в чл. 120, ал. 2 като обща норма за обжалваемост пред съд на всички административни актове. Съдебният
контрол над административните актове се приема от КС за конститутивен елемент на
правовата държава. Възникнал исторически като израз на идеята за разделение и балансиране на властите, той е израз и на подчинението на държавната власт на Конституцията и законите (т.е.и той е аспект на изискването на чл. 4, ал. 1 КРБ). В своята
практика КС многократно е подчертавал фундаменталното значение на чл. 120, ал. 2
КРБ като гаранция за утвърждаването принципите на правовата държава, на разделението на властите и на подчинението на изпълнителната и съдебната власт на закона.
В частта от същото решение относно чл. 22 от Закона за местните данъци и такси
КС приема, че с оспорената разпоредба смисълът и действието на закона се поставят
в зависимост от подзаконов акт, чието естество позволява бързо и/или лесно изменяне, което води до конституционно недопустима правна несигурност. Предвидената
възможност на Министерския съвет да предопределя размера на данък противоречи
на конституционния принцип за разделение на властите. Така разпоредбата освен с
другите посочени в решението конституционни текстове е несъвместима с принципа
на правовата държава15.
14

Освобождаването от длъжност по политически съображения съгласно практиката на Съда е
допустимо единствено за лица - органи на управление или заемащи длъжности въз основа на
лично политическо доверие и освободени от изискването за политически неутралитет. Тази
възможност е напълно неотносима към лицата, заемащи посочените в оспорените разпоредби
длъжности в Агенция „Митници”. Към последните длъжности в пълна степен е приложимо
изискването за неутралитет и професионализъм.
15
По-подробно относно мотивите на акта на КС вж. Йорданова, З. Constitutional court’s caselaw in 2019 concerning the conditions for appointment and for dismissal of civil servants. – В:
Научни трудове на РУ, Русе, Изд.център на РУ, 2019, с. 50-62 - http://conf.uniruse.bg/bg/docs/cp19/7.1/7.1-8.pdf. В частта за оспорването разпоредбата на чл. 22 ЗМДТ съм
изложила аргументи в подкрепа на решението на Съда в статията си под печат: „Относно опре13

Юридически сборник, БСУ

том XXVII, 2020 г.

4. В Решение № 5 от 19.04.2019 г. по к. д. № 12/2018 г.16 КС анализира няколко
групи оспорени разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 17 и обявява противоконституционност на част от тях. В рамките на настоящото изложение
ще бъдат посочени само аргументите на Съда, относими към понятието за правова
държава и неговите компоненти.
а/ По отношение оспорената промяна на правилата на родовата подсъдност по административни дела КС приема, че няма противоречие с чл. 4, ал. 1 КРБ. Законодателят е целял постигане на съответствие между конституционната и законовата разпоредби, уреждащи компетентността на Върховния административен съд (ВАС) като
първа инстанция. Привеждането на правилата на АПК в съответствие с тълкувателно
решение на КС отговаря на обществените потребности и на принципа на правовата
държава. С промяната се внася яснота и предвидимост в АПК, като гражданите и
юридическите лица отнапред са в известност пред кой съд като първа инстанция
следва да подадат жалбата си срещу акт на висшите държавни органи18. В допълнение, оспорената разпоредба е ясно формулирана и не би следвало да се прилага противоречиво.
б/ Относно промяната в правилата за местна подсъдност на определени видове
административни дела президентът счита, че тя създава непропорционални затруднения при търсенето на съдебна защита, отклонява се от принципа на правовата държава и от правото на защита. Според КС обаче справедливостта на една съдебна процедура има много измерения, едни от които са гарантирането на достъп до съд и разглеждането на делата в разумен срок. Щом правовата държава защитава и гарантира
правата на човека, тя би следвало да създава такива условия за тяхната реализация,
чрез които да гарантира най-доброто ниво за това. Атакуваното изменение обвързва за
първи път местната подсъдност с постоянния адрес/седалище на адресата на индивидуалния административен акт. Така се създават необходимите правни гаранции за реаделянето размера на данъка върху недвижимите имоти в светлината на решение № 4 от 2019 г.
на Конституционния съд”, представена като доклад на Международна научна конференция
„Правни проблеми на икономическите отношения в Черноморския регион”, организирана от
ВСУ „Черноризец Храбър” през 2019 г.
16
КС е сезиран с искане от президента на Република България, по което е образувано к. д.
№ 12/2018 г., с искане от 53-ма депутати от 44-тото НС, по което е образувано к. д. № 13/2018 г. и с
искане от омбудсмана на Република България, по което е образувано к. д. № 14/2018 г., за установяване противоконституционност и за произнасяне за съответствие с международното право
на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г.) (ЗИДАПК).
17
Промяната на правилата на родовата подсъдност, промяната на правилата на местна подсъдност на определени видове административни дела, въвеждането на закрити вместо открити
заседания в касационното производство по административни дела; повишаването размера на
прости държавни такси и въвеждането на пропорционални такси върху определяем материален
интерес при подаване на касационна жалба, частна жалба и молба за отмяна на влезли в сила
съдебни актове; относно премахването на възможността за касационно обжалване на съдебните решения на административните съдилища по някои специални закони; чл. 192а, изречение второ АПК, която гласи: „Съответствието на подзаконовия нормативен акт с материалния
закон се преценява към момента на постановяване на съдебното решение”.
18
Ясната и отразяваща задължителното тълкуване, дадено от КС, правна норма на АПК не може да дезориентира правните субекти по въпросите за родовата подсъдност. Конституционният съд не споделя становището на президента, че липсата на изчерпателно посочване на конкретните административни актове, издавани от висшите държавни органи на изпълнителната
власт, ще доведе до неяснота у потенциалните жалбоподатели и до забавено правосъдие, с което ще се наруши правото им на защита.
14
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лизиране правото на защита, елемент от която е правото на гражданите на справедлив
процес, реализиран чрез бърз достъп до съд и решаване на делото в разумен срок19.
в/ По повод оспореното въвеждане на закрити вместо открити заседания в касационното производство по административни дела КС приема, че с оглед спецификите
на производството пред всяка касационна инстанция, която има правомощие да се
произнесе само по законосъобразността, правото на публичност би могло да търпи
ограничения, стига други основни характеристики на справедливия процес (като
изискване на правовата държава) да не бъдат засегнати. Основен елемент на изискването за справедлива съдебна процедура е състезателното начало и принципът за равнопоставеност на страните. Предвиденото право и задължение на прокурора при разглеждане на делото в закрито заседание да даде заключение в двумесечен срок от образуването на делото (или в друг, определен от съда срок), без да е налице процедура
то да се изпрати на страните, за да могат те да се запознаят с него, и без да е предвидено право да отговорят на изложените в него доводи и съображения, обаче противоречи на принципите на състезателност и равенство на страните в процеса, поради
което е противоконституционно.
г/ Отделен параграф на решението е посветен на оспорените разпоредби относно
повишаването размера на простите държавни такси за гражданите, едноличните търговци, държавните и общинските органи и за други лица, осъществяващи публични
функции, и организации, предоставящи обществени услуги – от една страна и организациите – от друга страна, и въвеждането на пропорционални такси върху определяем материален интерес при подаване на касационна жалба, частна жалба и молба за
отмяна на влезли в сила съдебни актове20. В искането на президента се твърди, че
уредбата на таксите в касационното производство противоречи на чл. 60, ал. 1, чл. 6,
ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от Конституцията21, а в искането на депутатите – че оспорените
19

Мотивите на законодателя за това решение са подчинени на легитимна цел – улесняване на
гражданите като адресати на индивидуален административен акт при евентуална негова незаконосъобразност да сезират административния съд по техния постоянен адрес/седалище, с което административното правосъдие „се доближава“ до гражданите. Така се реализира задължението на държавата да организира съдебните си процедури по начин, че да даде възможност на
съдилищата да спазят всяко от изискванията за гарантиране на справедлив процес, включително и като делата се разглеждат в разумен срок. Струпването на дела в определени съдилища
предвид обстоятелството, че седалищата на административните органи или техните териториални поделения съвпадат със съответния съдебен район, крие сериозен риск от забавено правосъдие. За това обстоятелство правовата държава следва да държи сметка, тъй като носи отговорност за вредите, произтичащи от продължилата извън разумния срок съдебна процедура.
Нормите относно местната подсъдност не трябва да създават на правните субекти процесуални
неудобства от гледна точка на продължителността на производството, които да правят прекомерно трудно упражняването на правата им.
20
По-конкретно оспорени в тази връзка са чл. 227а АПК; чл. 235а АПК; чл. 242а АПК; чл. 161,
ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и § 111 ПЗРЗИДАПК (с който в ЗООС в
чл. 99 се създава ал. 12).
21
Според президента въвеждането на пропорционални такси е несъвместимо с административното правосъдие, при което споровете са за незаконосъобразно осъществяване на държавно
управление. Липсата на легална дефиниция на понятието „определяем материален интерес“ ще
доведе до непредсказуемост, правна несигурност и разнородна съдебна практика. Президентът
смята, че разпокъсаността на правната уредба относно размера на таксите в няколко различни
по степен нормативни акта не съответства на правовата държава. Според омбудсмана не е намерен балансът между увеличението на таксите при касационното производство и правото на
достъп до съд, а оспорените разпоредби възпрепятстват голяма част от гражданите при защита
на основните им права.
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законови разпоредби водят до прекомерно, несъразмерно и непропорционално увеличение на таксите, което представлява законодателен произвол, противоречащ на
принципа на правовата държава, част от който са изискването за пропорционалност и
забраната за прекомерност.
В тази връзка КС намира, че § 111 ПЗРЗИДАПК (с който в Закона за опазване на
околната среда в чл. 99 се създава ал. 1222) противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията, тъй като не е ясен, точен и непротиворечив, а също и на чл. 55, ал. 1 от
Конституцията23.
По твърдението за противоречие на новите такси за касационното производство с
чл. 4, ал. 1 КРБ с оглед формулирането им в закон Съдът приема, че конституционно
предвидената възможност законодателят да предостави определянето на размера на
таксите на изпълнителната власт не препятства и него самия в закон да определя размера на дължимите такси. Действително,към момента на делото таксите, събирани в
административното съдебно производство, се уреждат в няколко, и то различни по
степен, нормативни акта. Разпокъсаността на правната уредба на държавните такси в
административното производство създава затруднения на гражданите и организациите, но това само по себе си не води до накърняване на правната сигурност на гражданите и не засяга техни конституционни права.
По исканията за установяване на противоконституционност на разпоредбите на
чл. 227а АПК; чл. 235а АПК; чл. 242а АПК; чл. 161, ал. 4 ДОПК Конституционният
съд не постига изискуемото по чл. 151, ал. 1 КРБ и чл. 15, ал. 2 ЗКС мнозинство.
 Според шестима от съдиите24 искането е основателно и следва да бъде уважено, тъй като, макар средството за постигане на легитимните цели да е допустимо,
то не е било необходимо, тъй като далеч надхвърля нужното, с което съществено накърнява основни конституционни права25. В една правова държава не е допустимо
достъпът до върховната съдебна инстанция да е опосреден от сериозна финансова бариера особено, когато става въпрос за административни производства, на едната
страна на които винаги стои орган на власт. Съдът е приемал в практиката си, че правораздаването е публична услуга, но тази „услуга” не е съизмерима с която и да е
друга, тъй като е гаранция за правовата държава и необходимостта от ползването й е
присъща на всеки правен субект на тази държава26. За разлика от другите услуги, предоставяни от държавните органи и от общините, правосъдието закриля правата и законните интереси на цялото население и на всички организации, поради което то не
22

Съгласно тази разпоредба държавна такса в касационно производство по обжалване на решението по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) се определя по реда на АПК
върху определяем материален интерес. КС приема, че околната среда е благо от най-висш порядък, което не може да бъде остойностено.
23
Тъй като ограничава достъпа до съд на гражданите относно правото им на здравословна и
благоприятна околна среда.
24
Георги Ангелов, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Павлина Панова и
Атанас Семов.
25
Целите на законодателя изискват априори жалбоподателите да извършат преценка на основателността на своята жалба, което не е в компетентността на търсещия правосъдие, а на съда.
Ако нередовността на жалбата се дължи на невнасяне на държавна такса, достъпът до касационна инстанция се прегражда, законността на първоинстанционния съдебен акт няма да бъде
проверена и той ще влезе в сила. Целите на законодателя ще бъдат постигнати, но това ще стане по непропорционален начин, тъй като средството за тяхното постигане противоречи на
принципите на правовата държава.
26
КС е изтъквал, че правосъдието се осъществява, за да се възстанови законността, когато тя е
нарушена.
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трябва да е необосновано скъпо, което да го прави недостъпно. Ако държавата чрез
едната от властите си (законодателната или изпълнителната) ограничава достъпа на
гражданите до друга своя власт (съдебната), то такава държава губи качеството си на
правова, защото ограничава възможността на правните субекти да отнесат пред съд
правния спор със самата нея. В правова държава, в която съдебната власт е призвана
да защитава правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица, е недопустимо който и да е правен субект да няма гарантиран достъп до съд поради това,
че не е в състояние да заплати държавна такса, която е условие за допустимост на
жалбата. Законодателят не е използвал най-щадящото средство за постигане на поставената цел, с което е нарушил изискването за съразмерност на средството с целта.
По този начин се създава съществена и непреодолима пречка за упражняване правото
на защита пред касационната инстанция по административни дела в нарушение на
чл. 56 и чл. 117, ал. 1 КРБ. С предприетите изменения на АПК за значително повишаване на таксите за сезиране на ВАС като касационна инстанция е нарушен принципът на пропорционалност между защитата правата на правните субекти и защитата
интересите на правосъдието в посока съществено ограничаване на правото на защита и
правото на достъп до съд. Според съдиите начинът, по който законодателят е въвел
разделението между субектите по повод заплащаните от тях прости такси за касационно производство, противоречи на чл. 4, ал. 1 и на чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Допуснато е нарушение на принципа на правовата държава, съгласно който „на законодателя
се забранява третирането на равното като неравно и обратното“, тъй като той е длъжен
„да урежда подобните случаи по еднакъв начин, а различните – по различен начин.
Само така може да се гарантира равенството пред закона и да се осигури справедливост
в обществото”27. Освен това, използваното понятие от законодателя „определяем материален интерес“ за база за определяне на пропорционалната държавна такса не е дефинирано, което води до непредсказуемост и правна несигурност, тъй като не е ясно за
гражданите и организациите. Неяснотата на закона предполага липса на сигурност у
потенциалните жалбоподатели за вида на таксата (проста или пропорционална) и стойността на пропорционалната държавна такса пред касационната инстанция, което би
могло да бъде възпиращо условие за подаване на жалба. Неясно дефинираното от законодателя понятие „определяем материален интерес“ би могло в определен момент да
бъде запълнено със съдържание по тълкувателен път от ВАС, но това би означавало да
се изчака създаването на противоречива или неправилна практика по тълкуването и
прилагането на закона. В правовата държава е недопустимо законодателят да приема
норми, които със самото си създаване залагат противоречивото им или неправилно
прилагане. Това влиза в колизия с чл. 4, ал.1 от Конституцията, тъй като „изискването
за достъпност и разбираемост, прецизност, недвусмисленост и яснота на законите, а оттук – и за предвидимост, за съответствието им с принципите и ценностите на основния
закон, са сред най-съществените негови измерения“28.
 Според другите шестима съдии29 искането е неоснователно и следва да бъде отхвърлено, тъй като конкретна такса може да бъде противоконституционна само ако ней-

27

Решение № 4/2011 г. по к. д. № 4/2011 г., Решение № 3/2013 г. по к. д. № 7/2013 г.
Решение № 12/2016 г. по к. д. № 13/2015 г.
29
Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Надежда
Джелепова и Красимир Влахов.
28
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ният размер е прекомерен и така препятства достъпа до съд. Предвидените в АПК държавни такси не представляват органичения, стесняващи правото на достъп в такава степен30.
Предвид непостигането на изискуемото мнозинство в тази си част искането е отхвърлено. Независимо от това, аргументите на съдиите, поддържащи противоконституционност на конкретните оспорени разпоредби, заслужават специално внимание,
тъй като акцентират на основни изисквания на правовата държава.
д/ Относно оспореното премахване на възможността за касационно обжалване на
съдебните решения на административните съдилища по някои специални закони, КС
приема, че в правовата държава, когато става въпрос за правораздавателна дейност,
достъпът до съд трябва винаги да е открит31. Нито една разпоредба на Основния закон обаче не изисква съдебното производство да премине през повече от един стадий32. Т.е. специален закон може да ограничи инстанционността на съдебното производство, без обаче да изключва достъпа до съд. КС в практиката си е тълкувал ограничително възможността да се изключи съдебната обжалваемост на административните актове, като приема, че изключенията могат да се оправдаят единствено с особено важни интереси на гражданите и обществото и да се отнасят само за отделни като
вид административни актове, без да попадат в сферата на основните права или принципа на правовата държава. Текстът на чл. 120, ал. 2 in fine от Конституцията обаче
се отнася само до административните актове и не може да се приложи по аналогия за
актовете на административните съдилища, тъй като те са правораздавателни актове.
Стандартите на правовата държава за достъп до съд и осигуряване на гражданите и
организациите на правото на защита на техни права и законни интереси са гарантирани и с достъпа само до една съдебна инстанция33.
е/ КС не приема аргументите, че оспорената разпоредба на чл. 192а, изречение
второ АПК противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията и поставя държавата в привилегировано положение. В този текст законодателят изрично посочва момента, към
който съдът извършва проверка на материалната законосъобразност на подзаконови
нормативни актове – това е моментът на постановяване на съдебното решение. Подзаконовият нормативен акт винаги трябва да е в изпълнение на закона и в рамките на
закона. Това изискване трябва да е валидно към всеки момент от неговото действие и
за него съдът следи служебно. Поради това чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните
актове (ЗНА) изисква съответствие на нормативните административни актове с Конституцията и с другите нормативни актове от по-висока степен. Ако в хода на производството пред съда до приключване на устните състезания законът, с който трябва
да се съобразява нормативният административен акт, е изменен, настъпва нов юридически факт, който следва да бъде съобразен в съдебния процес. Според КС разпоредбата не създава правна несигурност, нестабилност и непредвидимост, а закрепва
30

В допълнение, според съдиите, доколкото заплащането на държавна такса за касационното
производство от държавните и общински органи е уредено за първи път в българското законодателство, така дори е преодоляно съществувалото нарушение на равенството на страните в
процеса.
31
Решение № 6/2008 г. по к. д. № 5 от 2008 г., Решение № 1/2012 г. по к. д. № 10/2011 г.
32
Разпоредбата на чл. 121, ал. 1 от Конституцията гарантира на гражданите и юридическите
лица право на защита във всички стадии на процеса, без обаче да уточнява колко и кои са тези
стадии, като възлага на законодателя това да бъде направено чрез процесуалните закони.
33
Кои ще са производствата, за които законодателят може да предвиди едноинстанционен съдебен контрол, е въпрос на целесъобразност, като изборът следва да бъде оправдан със защита
на значими процесуални ценности като бързината на правораздаването, процесуална дисциплина и процесуална икономия.
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изрично трайно установена практика на ВАС, с което постига точно обратния ефект.
Искането не държи сметка за това, че дори подзаконовият нормативен акт да бъде отменен от съда поради материалната му незаконосъобразност, правният ефект от отмяната се поражда само занапред, като през време на действието му този акт се счита
за законосъобразен и поражда валидни правни последици. Породените от такъв акт
правни последици през периода на неговото действие се уреждат служебно от компетентния орган в срок не по-дълъг от три месеца от влизане в сила на съдебното решение.
5. С Решение № 6 от 18.07.2019 г. по к.д. № 6/2019 г. КС отхвърля искането на омбудсмана за обявяване противоконституционност на разпоредби от Изборния кодекс.
По повод разпоредбата, изключваща някои актове на ЦИК от съдебно оспорване
трима от съдиите34 се позовават на чл. 4, ал. 1 КРБ. Понятието „правова държава“,
сочат те, означава и това, че всяка власт е регулирана от правото, упражнява се според правото и се контролира от правото. Изключването на неопределена и неопределяема част от изпълнителната власт от съдебен контрол не съответства на това конституционно понятие. Изключването на съдебния контрол над неограничен изрично
брой административни актове според тримата съдии нарушава чл. 120, ал. 2 КРБ, затова не е управление според Конституцията35. По този текст обаче не се постига
изискуемото мнозинство и искането е отхвърлено.
Искането за противоконституционност на някои от оспорените разпоредби от ИК
се основава на твърдението, че заниженото мнозинство (обикновено), изискуемо за
решения на избирателните комисии при повторно разглеждане на спора след отмяна
от съда на решение за отказ противоречи „на принципите за правова и демократична
държава“. Логиката на тази норма според КС обаче е, че когато отказ е вече отменен,
малцинството не трябва да може да блокира процедурата и така да обезсмисли решението на отменящата инстанция. Така според КС се премахва възможността за
злоупотреба с право, което очевидно съответства на принципа на правовата държава.
6. С Решение № 7 от 17.07.2019 г. по к.д. № 7/2019 г. КС единодушно обявява за
противоконституционна разпоредбата на чл. 10, ал. 1, изр. 2 от Закона за митниците
(ЗМ), съгласно която „Митническите служители, които са митнически органи по смисъла на закона, могат да бъдат само лица, които не са привлечени като обвиняеми
или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.“ В мотивите си
Съдът приема, че възможността правото на труд да бъде ограничавано в името на
друга висша конституционна ценност поставя въпроса за допустимите от Конституцията предели на ограничаването. Постулатът за съразмерност, сочи КС, е мерило за
границите на търпима намеса на държавата в пространството на основните права и е
изведен като компонент на принципа на правовата държава. При определяне на
изискванията за заемане на държавна служба законодателят следва да постигне баланс между правото на участие в управлението, от една страна, и потребността да се
осигури квалифицирано, отговорно и лоялно упражняване на държавната власт, от
друга. Тези две конституционни ценности трябва да се срещнат и да бъдат съвместени посредством метода на балансирана преценка на конкуриращи се принципи и ос-

34

Георги Ангелов, Гроздан Илиев и Атанас Семов.
Според тримата съдии в случая на ЦИК се дава възможност да взема решения извън законовата си компетентност, които да не подлежат на юридически контрол, т. е. да управлява не
според, а вън от закона.
35
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новни права като същностен компонент на правовата държава36. Изходът от повдигнатия спор зависи от отговора на въпроса дали въведеното с оспорената разпоредба
ограничение в правото на труд е необходимо, подходящо и съразмерно средство за
постигане на целения резултат в една правова държава, от която се очаква да защитава балансирано правата и свободите на всички свои членове. В правовата държава
мерило за моралната непригодност да се изпълнява държавната служба по предписания от Конституцията начин – съобразно волята и интересите на нацията, е влязлата
в сила присъда за извършено престъпление. КС не отрича принципно подход, при
който достъпът до държавна служба се прегражда и преди осъждането, но въпросът е
за мярата, защото всяко ограничаване на правото на труд, без да е постигната достатъчно висока степен на сигурност, че лицето е неспособно да се ръководи от „волята
и интересите“ на нацията, посяга върху сърцевината на това право. Съдът правилно
приема, че оспорената разпоредба създава предпоставки за ограничаване на правото
на труд, без да е достигнат конституционно търпимият предел, отвъд който заемането на държавна служба в митническата администрация би било морално неприемливо37. Така, наред с други аргументи, и неспазването изискванията на правовата държава е основание за обявяването противоконституционността на оспорения текст.
7. В Решение № 8 от от 15.11.2019 г. по к.д. № 4/2019 г. (по повод оспорване разпоредбата на чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни) КС приема, че задължението за зачитане същностното съдържание/твърдото ядро на основните права
е изведено в практиката на ЕСПЧ, а националните конституционни юрисдикции също се позовават на изискването за съхраняване на същностно съдържание на основните права като измерение на правовата държава. Принципът на законност според
КС е ядрото на правовата държава във формален смисъл. Изискването за достъпност
и разбираемост, прецизност, недвусмисленост и яснота на законите, а от тук и за
предвидимост, за съответствието им с принципите и ценностите на основния закон,
са сред най-съществените негови измерения. Особено строга е нетърпимостта към
формулирането на неясни, двусмислени законови разпоредби, когато законодателят
навлиза в сферата на правата и свободите на индивида. Друг важен аспект на изискването за законност е, че законът ясно трябва да указва на адресатите си какво е недопустимо. ЕСПЧ поддържа, че едно правило може да бъде възприемано като закон
само ако е формулирано с достатъчна прецизност, за да позволи на индивида да регулира своето поведение. Неясните разпоредби се поддават на твърде широки тълкувания както от съответните органи на публичната власт, така и от тези, чието поведение
се регулира, поради което създават възможност за злоупотреба и могат да бъдат прилагани от органите на публична власт в хипотези, които не са свързани с тяхната основна цел. Всичко това води до непредвидимост и правна несигурност за адресатите.
КС анализира оспорената разпоредба и заключава, че тя не отговаря на изискванията
за разбираемост, прецизност, недвусмисленост и яснота. Макар целта на закона да е
легитимна, употребата на неясни понятия прави невъзможно адресатите да съобразяват поведението си с разпоредбата. Неразбираеми, неопределени и припокриващи
се по смисъл са някои от установените в нея критерии, от което възниква проблем за
цялостното прилагане на текста.
36
Само така се гарантира ефективност на държавното управление, но едновременно с това и
недопускане на дискриминация в процеса на осъществяване на управлението.
37
Повече аргументи в подкрепа на това виждане съм изложила в правното си мнение по посоченото конституционно дело, достъпно на: http://www.constcourt.bg/bg/Cases/Details/562.
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Конституционно допустимият предел за законодателно навлизане в конкретното
основно право е неговото същностно съдържание – то не подлежи на политическо
предоговаряне чрез текущо законодателство. Без регулация държавата не би могла да
гарантира основните права, но всяка регулация, надхвърляща социалната потребност,
противоречи на логиката на основните права като отбрана на автономната сфера на
индивида срещу държавата. Оспорената разпоредба се доближава по своя интензитет
до конституционната граница на ограничаване на свободата на изразяване и информация, което я определя като непропорционална за преследваната легитимна цел, поради което тя е и конституционно нетърпима. КС е последователен, че когато неяснотите или неопределеностите на една законова разпоредба са достатъчно сериозни и
поставят под съмнение годността й да регулира обществените отношения, то тази
разпоредба е противоконституционна на основание нарушаване принципа на правовата държава. В допълнение КС сочи също, че подходът на законодателя е крачка
към изграждане на йерархичен ред на основните права; това обаче противоречи на
международните договори и на националните конституции на съвременните демократични правови държави, които установяват равноценност на правата38. КС отново
утвърждава, че спазването принципа за пропорционалност е белег на правовата държава. Поради това, че чл.25з, ал.2 ЗЗЛД, с въведените неясни критерии за законосъобразност, създава непредвидимост и правна несигурност и ограничава правото на
свобода на изразяване и информация непропорционално на преследваната цел, в контекста на журналистическото изразяване, Съдът намира, че тази разпоредба противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
8. В последното си за 2019 г. Решение № 9 от 05.12.2019 г. по № 8/2019 г. (по
повод оспорване разпоредби на Закона за държавната собственост) КС отново се позовава на трайната си практика, че принципът на правовата държава изисква от законодателя да е последователен и предвидим. Необходимо е приеманите от него закони
да гарантират правната сигурност и да зачитат придобитите от гражданите и юридическите лица права, без да ги засягат непропорционално. Когато се налага ограничаване на конституционно защитени права, то следва да бъде правно обосновано и еднакво за всички, в името на друг също конституционно защитен обществен интерес.
Правовата държава предполага липсата на противоречие между текстовете на
един закон, наличието на единна система от ясни правила, които да не създават несигурност сред адресатите си с възможността да бъдат различно интерпретирани и
прилагани. В своята практика КС е нееднократно е правил извода, че когато рамката
на съответното изключение не е определена по начин, който изключва всякакво двусмислие, съмнение и неопределеност, за да осигури еднаквото прилагане на изключението за всички еднакви случаи, е налице нарушение на конституционния принцип
на правовата държава. По тези съображения съдът намира, че оспорената разпоредба
на чл. 42а, ал. 3 ЗДС39 не изпълнява конституционните изисквания за гарантиране на

38

КС подчертава, че Конституцията съдържа висши ценности, които не могат да бъдат отхвърляни или променяни в тяхната същност от законодателя, защото са фундаментът на установения правния ред. Тези висши ценности са интегрална част от конституционните императиви,
за съответствие с които следва да се преценяват всички закони. Съдът приема, че негова задача
е да брани стабилността на правната система, основана на конституционните императиви, и да
я предпазва, включително от законодателна заплаха.
39
Според КС редакцията на разпоредбата е неясна до степен на неразбираемост, което поставя
под съмнение възможността ù да регулира обществените отношения. Налице е двусмислие и
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правовия ред в държавата, на правната предвидимост и сигурност, поради което е в
противоречие с принципа на правовата държава и Съдът правилно я обявява за противоконституционна.
9. В мотивите на Решение № 1 от 04.02.2020 г. по к.д. № 17/2018 г.40 шестима от
съдиите41 излагат съображения относно същността на правовата държава – такава е
държавата, в която всяка власт е подчинена на правото, а не правото – на властта. За
да бъдат конституционосъобразни, приеманите от Народното събрание (НС) актове
трябва да съответстват както на Конституцията, така и на останалите действащи закони, и това трябва да е задължителна част от контрола за конституционосъобразност,
упражняван от КС. Не е конституционно допустимо приемането на законова норма,
която противоречи на действаща друга законова норма, както и нарушаването на
действаща императивна законова норма. Многопластовото конституционно понятие
„правова държава” имплицитно съдържа изискване правото, което е нейната основа, да
е разумно и справедливо. Едно от изискванията на Закона за нормативните актове
(ЗНА) е при изработването на проект на нормативен акт да се извършва предварителна
оценка на въздействието и се провеждат обществени консултации42. Изключенията от
правилата на ЗНА трябва да бъдат тълкувани и прилагани стриктно, не разширително.
Обратно, според другите шестима съдии43 преценката дали предложените между
първо и второ четене промени противоречат на принципите и обхвата на законопроекта, приет на първо четене, е единствено на парламента. Няма конституционно
изискване при осъществяване на реформи синхронизацията в нормативната уредба да
се постига винаги и само чрез приемане на отделни закони за изменение и допълнение на съответните закони. Абсолютизирането на подобен подход би създало предпоставки за противоречива, неясна или взаимноизключваща се нормативна уредба, в
нарушение на принципа на правовата държава44.
Като подкрепям по принцип позицията на първата група съдии по повод конкретните оспорени разпоредби, смятам, че преценката за наличието и тежестта на нарушението на законодателния процес (при приемане на разпоредби въз основа на предложения между първо и второ гласуване на законопроект, регулиращ друга материя)
следва да е винаги конкретна и задълбоченаа, да се установи в каква степен се засегнепрецизност в изказа, което неминуемо ще доведе до противоречие при приложението на закона, както и до различна съдебна практика.
40
Делото е образувано по искане за обявяване противоконституционност на текстове от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
41
Г. Ангелов, Гр. Илиев, Н. Джелепова, П. Панова, Ат. Семов и Кр. Влахов, които са на мнение, че искането е частично основателно. По делото обаче не се формира мнозинство и искането е отхвърлено.
42
Така засегнатите/облагодетелствани групи правни субекти се запознават с проекта, може и
да се установят възможности за други, по-щадящи разрешения. Това са необходими елементи
от правната справедливост.
43
Б. Велчев, Ан.Анастасов, М.Карагьозова – Финкова, К. Пенчев, Ф. Димитров и Т. Райковска.
44
Правовата държава във формален смисъл е държавата на правната сигурност, което на свой
ред предполага законите да са ясни, точни и непротиворечиви. В правовата държава нормотворчеството изисква законовите разпоредби да се съгласуват и да не се създават взаимноизключващи се правни положения. ЗНА и Указ №883 не поставят изискване изменението и допълнението на даден закон да се извършва винаги и само със закон за изменение и допълнение
на същия. Законодателят извършва преценка по целесъобразност във всеки конкретен случай
има ли нужда от приемане на нов закон или промяна в съществуващ.
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нати основните компоненти и изисквания на правовата държава. Ако са нарушени устоите на правовата държава, КС може да обяви противоконституционност на законова разпоредба и поради противоречие с други закони или други разпоредби в същия
закон45.
10. В Решение № 3 от 28.04.2020 г. по к.д. № 5/2019 г. (към което е присъединено и к.д. № 12/2019 г.) за тълкуване на разпоредбата на чл. 151, ал. 2, изр. трето от
Конституцията КС сочи, че върховенството на Конституцията (чл. 5, ал. 1) е ядро на
принципа на правовата държава и на конституционната демокрация. Принципът на
правовата държава е универсален конституционен принцип, на който се основава цялата правна система. Съдът отново изтъква, че понятието за правова държава няма
общоприето, абсолютно очертано съдържание, но съществени елементи от ядрото му
са: отричане на абсолютната власт в държавата, признаване господството на правото,
инкорпориращо най-висшите цивилизационни ценности, гаранции и закрила на личната и политическата свобода чрез разделяне, ограничаване и балансиране при упражняването на държавната власт, както и съдебен контрол. Многопластовото съдържание на конституционния принцип на правовата държава, формирано от съчетаването на двата елемента – формалния, включващ правната сигурност, и материалния,
обхващащ материалната справедливост – е вътрешно присъща негова характеристика46. Само КС е компетентен да установи с общозадължителна сила противоречието
на закон с принципите, ценностите и разпоредбите на Конституцията, с което гарантира нейното върховенство.
- По въпроса за правните последици от решенията на Конституционния съд
в хипотезата, когато се обявява за противоконституционен ненормативен
правен акт, КС приема, че в чл. 151, ал. 2, изр. трето от Конституцията е възприето
правилото за действие на решението за противоконституционност занапред (ex nunc) –
след влизането в сила обявеният за противоконституционен акт престава да регулира
обществени отношения. Тази последица с действие „ex nunc” може обаче да се осъществи пълноценно само спрямо нормативни актове. Правните последици от ненормативните правни актове се пораждат веднъж в правния мир към момент, който
предшества във времето влизането в сила на решението на КС, поради което решението не може да прегради занапред регулативното им действие. Затова според Съда
при обявена противоконституционност на ненормативни правни актове върховенството на Конституцията може да се гарантира само ако обявената противоконституционност има действие от момента на тяхното приемане или издаване. КС приема, че
тук не е налице пропуск на конституционния законодател, а „се проявява богатата
битност на принципа на правовата държава”. Действие напред във времето на реше45

Съдът е коментирал тази възможност и в други свои актове – вж.например посочените подолу Решения № 5 и 9 от 2020 г. По к.д. № 17/2018 г. обаче съдиите не успяват да постигнат
мнозинство по въпроса за наличието на такова нарушение. За съжаление все по-честа стана
практиката НС да приема закони, с чиито преходни и заключителни разпоредби се изменят и
допълват други закони, нямащи пряка връзка по регулирана материя с приемания; а това трудно може да се приеме за кореспондиращо с изискването за правна сигурност.
46
Контролът за конституционност е един от основните механизми на конституционната правова държава. Правовата държава не търпи законодателство, което противоречи на Конституцията. В държавите с концентриран контрол за конституционност, при такова противоречие върховенството на Конституцията се брани чрез обезсилване на противоконституционните закони
от специално създаден и овластен с тази задача орган, какъвто е КС. КРБ утвърждава института на контрола за конституционност в чл. 149, ал. 1, т. 2.
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нието за противоконституционност (ex nunc) според Съда е проекция във времето на
разбирането за правната сигурност (правова държава във формален смисъл), докато
обратното действие (ex tunc) доближава по-плътно правните последици на такова решение до повелята за правна справедливост (правова държава в материален смисъл).
При решенията, обявяващи противоконституционност на нормативен акт, конституционният законодател в чл. 151, ал. 2, изр. 3 КРБ дава предимство на правната сигурност, а чл. 22, ал. 4 ЗКС изисква възникналите правни последици от противоконституционния акт да се уредят от постановилия го орган. Така според Съда е постигнат баланс между правната сигурност и правната справедливост. При контрола за
конституционност на ненормативни правни актове обаче не стои дилемата за избор
между „ex tunc“ или „ex nunc“ ефект на решението на на КС, а върховенството на
Конституцията може да се гарантира ефективно единствено ако обявеният за противоконституционен акт е невалиден от момента на постановяването му. Затова ненормативните правни актове (закони във формален смисъл, решения на Народното събрание и укази на президента), обявени за противоконституционни, според КС са невалидни от момента на приемането или издаването им, а ако са приети преди КРБ невалидността им настъпва от момента на влизане в сила на Конституцията47. Обявената „ex tunc“ противоконституционност на ненормативен акт би могла да постави редица въпроси, чието разрешаване е от компетентността на органа, постановил акта.
До уреждането им, при правен спор тези въпроси се решават от съдилищата съобразно Конституцията, принципите и правилата на съответното отраслово право.
Смятам, че тази част от решението на КС изразява стремежа се постигнат всъщност два ефекта – от една страна да се обезпечи върховенството на Конституцията и
задължителността на актовете на Съда, а от друга – да не се нарушава компетентността на други държавни органи.
- По въпроса за действието на решението на КС, с което се обявява противоконституционност на закон, по отношение на заварени правоотношения и правоотношения, предмет на висящи съдебни производства, Съдът приема, че неприлагането на противоконституционния закон само занапред брани правната сигурност
и доверяването на адресатите на закона, че той е съобразен с Конституцията. Възникналите от прилагането на закона правни последици в рамките на правоотношения,
приключили до влизане в сила на решението на КС, се запазват, освен ако НС не постанови друго (чл. 22, ал. 4 ЗКС)48. Правните последици от прилагането на противоконституционния акт до влизане на решението на КС в сила следва да бъдат уредени
от органа, постановил акта, и то съобразно мотивите на КС, за да се гарантира и
правната справедливост49. При правоотношенията, които не са приключени към вли47

В тези случаи решението на Конституционния съд не застрашава правната сигурност, защото има действие само по отношение на преките последиците на обявения за противоконституционен ненормативен правен акт и не засяга останалите правни последици, настъпили след
приемането му, които произтичат от други закони.
48
Последното е приложимо и за закони с еднократно действие, изчерпано преди влизането в
сила на РКС.
49
Самата Конституция съдържа механизъм, чрез който да се постигне нужното равновесие
между правната сигурност и правната справедливост като компоненти на принципа на правовата държава. От конституционния принцип на правовата държава произтича задължението на
органа, предвидено в чл. 22, ал. 4 от ЗКС, а то се свързва и с отговорността на държавата по чл.
7 КРБ. Уреждането на правните последици от прилагането на противоконституционния акт до
обявяването му за такъв не е в правомощията на Конституционния съд, но неговото решение
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зането на обезсилващото решение на КС в сила (заварени правоотношения), въздействието на противоконституционния закон спрямо тях се преустановява, защото според чл. 151, ал. 2, изр. 3 КРБ неговото прилагане е вече забранено. Спрямо неприключените правоотношения противоконституционният закон не се прилага, а НС урежда
правните последици от прилагането му до влизане в сила на решението. Прилагането
на обявен за противоконституционен закон към висящо производство би било в противоречие с върховенството на Конституцията. Спрямо правоотношения, предмет на
висящи съдебни производства, обявеният за противоконституционен закон също не
се прилага. Целта е да се осуети постановяване на съдебни решения в противоречие с
решението на КС и уронващи върховенството на Конституцията50. Конституционната
уредба цели законът, който противоречи на Конституцията, да не бъде приложен, да
не възникнат противоконституционни и в този смисъл несправедливи правни последици от прилагането на такъв акт и да не бъдат нарушени правата на личността.
Конституционният законодател е въвел балансиращ механизъм за гарантиране на
правна сигурност и справедливост. Конституционните разпоредби на чл. 151, ал. 2,
изр. трето и чл. 150, ал. 2 имплицитно съдържат идеята, че правилото за действие „занапред“ се прилага, освен ако не води до крайна несправедливост. Правната сигурност, сочи правилно КС, е сигурност, основана единствено на валиден закон. Така, за
правоотношенията, предмет на висящи съдебни производства, обявеният за противоконституционен закон не се прилага, а съдът решава спора, позовавайки се пряко на
КРБ, когато е възможно, както и чрез аналогия на закона и на правото. Това виждане
на КС като че ли се възприема относително безпротиворечиво в теорията.
- По третия въпрос – за условията, при които се проявява възстановителното действие на решение на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционен закон, изменящ или отменящ действащ, чрез тълкуването на
конституционните разпоредби Конституционният съд се приема за участник в в изграждането на ясна, безпротиворечива и единна правна система, основана на върховенството на Конституцията. Съдът обаче не е обвързан „завинаги” от своите правни
разбирания, а при обществена потребност и социална оправданост може да формира
нови разбирания и правни категории, повлияни от еволютивното правно мислене и от
оценката на променените обстоятелства51. Конституционният принцип, установен в
чл. 4, ал. 1 КРБ, търпи еволюция и непрекъснато се обогатява с нови елементи и
проявни форми. Днес в практиката на Конституционния съд се споделя разбирането
за правовата държава, което включва както принципа на правната сигурност (формалния елемент), така и принципа на материалната справедливост (материалния елемент). В понятието „правова държава в материален смисъл” се влага разбирането за
задължава органа, постановил акта, да изпълни конституционното си задължение, което е и
смисълът му на елемент от конституционния механизъм за балансиране на властите. Мерките,
които органът следва да приеме, за да уреди правните последици от прилагането на акта до
влизане на решението на КС в сила, са иманентна част от процеса на осигуряване на върховенството на Конституцията.
50
Противното разбиране е несъвместимо с върховенството на Конституцията, с нейното непосредствено действие, с духа и принципите на правовата държава.
51
Така, в предходно свое тълкувателно решение № 22/1995 г. по к. д. № 25/1995 г. КС е приел,
че обявяването противоконституционност на закон създава възможност за законова празнота,
което застрашава правната сигурност. Възстановителното действие на решението за противоконституционност, възприето в посоченото решение, съответства на разбирането за правова
държава във формален смисъл, която не търпи правен вакуум. По настоящото дело обаче Съдът изоставя това свое разбиране.
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държава на справедливостта, където самата конституционна организация на държавната власт е обвързана с основните права като висша ценност; тяхната реализация е
смисъл и цел на нейното упражняване. Под „правова държава във формален смисъл”
се разбира държава на правната сигурност, където съдържанието на правния ред е ясно, недвусмислено и безпротиворечиво определено, функционират механизми и институции, които гарантират спазването на правните предписания. КС правилно приема, че е възможно да възникне конфликт между възстановителното действие на решението за противоконституционност и други елементи на правовата държава52.
Принципът на правовата държава допуска такъв възможен конфликт и предвижда
преодоляването му чрез метода на балансирана преценка. КС няма средства да постигне баланс между възстановителното действие на решението за противоконституционност и другите елементи на принципа за правовата държава, защото предмет на
конституционен контрол са само действащи правни актове53.От компетентност на
парламента е, ако прецени, да преодолее правния вакуум, който може да възникне от
решението на КС за противоконституционност на закон, като държи сметка за баланса между отделните измерения на правовата държава. Това произтича пряко от върховенството на Конституцията и принципа на правовата държава, задължаващи всеки
държавен орган да спазва Конституцията и законите. Предвид гореизложеното КС
изоставя предходната си практика и приема, че решенията му, с които обявява противоконституционност на закон, изменящ или отменящ действащ закон, не пораждат
възстановително действие. Тази част от решението на КС представлява съществена
еволюция в практиката на Съда по тълкуване на Конституцията.
11. С Решение № 4 от 14.05.2020 г. по к.д. № 9/2019 г. КС отхвърля искането на
състав на ВАС за установяване противоконституционност на чл. 142, ал. 1 АПК. Съдът отново изтъква, че принципът за върховенството на Конституцията (чл. 5, ал. 1
КРБ) е основно изискване на демократичната правова държава. За да се гарантират
правната сигурност и върховенството на Конституцията, като се намали възможността един оспорен пред КС закон да поражда правни последици до произнасянето на
Съда, чл. 150, ал. 2 КРБ задължава при контрола по конкретен повод, предизвикан от
състав на ВКС или ВАС, преди да се внесе въпросът в КС, производството по делото
да бъде спряно. След влизането в сила на решението на Конституционния съд пречката за развитието на спрените съдебни и административни производства отпада и те
следва да бъдат възобновени, а спорният въпрос по тях трябва да бъде решен съобразно постановеното от КС. Ако е спряно съдебно производство, съдът след възобновяването трябва да постанови съдебния си акт, като остави неприложена обявената от
Конституционния съд за противоконституционна норма. Следователно, ако материалният закон, действал към момента на издаването на индивидуалния или общия
административен акт, е обявен от КС за противоконституционен, той няма да се приложи по заварените неприключили правоотношения, висящи пред съд или пред адми52

Например предходната редакция на оспорената разпоредба може също да е противоконституционна и това да застрашава права и свободи на гражданите (правова държава в материален
смисъл) или пък да не се вписва безпротиворечиво в действащата правна система (правова
държава във формален смисъл).
53
Възстановително действие на решението на КС спрямо предходната редакция на оспорената
норма би могло да се прояви от момента на влизането му в сила. До този момент действа редакцията на нормата, която е обявена за противоконституционна. Ето защо Съдът не може да
се произнесе в същото производство и за конституционосъобразността на предходната редакция на нормата – нейното действие още не е възстановено.
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нистративен орган. КС последователно приема, че изключително важен аспект на
принципа на правовата държава и в частност на изискването за правна сигурност, предвидимост и стабилност на законодателните решения, е забраната за обратно действие
на правните норми. В административното право при индивидуалните и общите
административни актове е приложим законът, който е в сила към момента на издаването им. Този принцип въплъщава правната сигурност и предвидимост в този клон
на правото. Важен аспект на правовата държава в материален смисъл е забраната за
произвол при упражняването на държавната власт. КС е приел, че произволът представлява „нарушение на обективен критерий като мащаб за справедливост“. Задължавайки административния орган при издаването на административен акт (индивидуален
или общ) да приложи материалния закон, който действа към този момент, а съдът да
извърши контрол за материална законосъобразност на административния акт именно
съобразно този приложим закон, чл. 142, ал. 1 АПК обезпечава избягването на произвола по прилагането на материалния закон и неравното третиране на правните субекти.
Поради това КС с основание приема, че атакуваната разпоредба не е противоконституционна, а гарантира правната сигурност, равенството на гражданите пред закона и
защитава оправданите правни очаквания като проявление на принципа на правовата
държава, въплъщавайки в себе си предвидимост и забрана за обратно действие.
12. С Решение № 5 от 02.06.2020 г. по к.д. № 3/2019 г. КС отхвърля искането на
омбудсмана за обявяване противоконституционност на чл. 14 ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВиКУ). КС поддържа
разбирането, че „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 ценности и норми“, а оспорената разпоредба на ЗРВиКУ не води до такова противоречие.
Според КС при напрежение между принципите, относими за уреждането на правоотношенията в дадена сфера, щом като е постигнат обществено потребен и оправдан
баланс между тях в икономическия и социалния живот и това е намерило отражение
в законовата уредба, не е налице противоречие с изискванията на правовата държава54.
13. С Решение № 6 от 16.06.2020 г. по к.д. № 10/2019 г. КС отхвърля искането
на омбудсмана за установяване противоконституционност на разпоредби на Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие. Съдът приема, че уреждането на подзаконово равнище на отделни второстепенни или несъществени елементи от правния
режим на земята не е конституционно недопустимо и е въпрос на преценка за законодателна целесъобразност. В случая КС не установява нарушение на конституционните изисквания, но въпреки това в мотивите си подчертава, че преценката на законодателя кои елементи от правната уредба на дадени обществени отношения трябва да
бъдат уредени със закон и кои – с подзаконов акт, трябва да се прави при зачитане на
принципа на разделение на властите (чл. 8 КРБ) и принципа на правовата държава
(чл. 4, ал. 1). Така, Народното събрание не може да се отказва от възложеното му с
КРБ правомощие да е единствен законодател, като възлага например на изпълнителната власт уредбата на съществени елементи на определен кръг обществени отношения. Когато в правовата държава определени отношения е необходимо да бъдат уредени със закон, всички съществени елементи на правната уредба трябва да бъдат зак54

КС приема, че обявяването на оспорената разпоредба за противоконституционна би довело до
противоречие между ЗРВиКУ и общия Закон за водите, а оттам и с принципа на правовата държава.
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репени именно и само със закон. Конституционно недопустимо е подлежащи на първична правна уредба обществени отношения да бъдат предмет на подзаконови актове55. Задължението на НС да осъществява законодателната власт прави невъзможно
то да делегира на други държавни органи правомощия да уреждат по същество въпроси, които се отнасят до закона, и съответно да избягва пълното уреждане на такива
въпроси, като възлага уреждането им в подзаконов акт. Това би създало условия за
нестабилност на правната уредба, възможност правилата да се променят по съображения от оперативен характер и извън политическия дебат в парламента, в противоречие с правната сигурност.
Що се отнася до оспореното въвеждане на законово изключение, такова може да
бъде уредено от НС само когато са налице достатъчно сериозни основания и основателни причини и при ограничителни условия за неговото тълкуване и прилагане, особено когато става дума за конституционно защитена национална ценност.
Създаването на оспорената нова правна норма за извършени административни
нарушения, предвиждаща значителни по размер санкции, също според КС съответства на принципа на правовата държава и на конституционното задължение на всеки
гражданин да спазва и изпълнява Конституцията и законите на Република България.
14. В Решение № 7 от 30.06.2020 г. по к.д. № 11/2019 г. КС се произнася по искане от пленума на ВАС за даване на задължително тълкуване на чл. 121, ал. 4 КРБ –
„Актовете на правораздаването се мотивират“. КС приема, че правовата държава
изисква последната и решаващата дума относно спазването на правата и законните
интереси на гражданите и ЮЛ и разрешаването на правни спорове да принадлежи на
съда. Отчита се, че изискването за мотивиране не се отнася само за правораздавателните (съдебните) актове, но и като цяло за държавните властнически актове, т.е. и за
актовете на законодателната и изпълнителната власт (за които обаче е уредено в закон). За правораздавателните актове това изискване е закрепено на конституционно
ниво, защото съдебната защита е най-важната правна гаранция както за правата и интересите на гражданите и ЮЛ, така и за законосъобразността на актовете и действията на администрацията. Според КС гарантираният достъп до съд е „завършващата
тухла“ в сградата на правовата държава. Публичността на съдопроизводството е насочена да убеди обществото, че дейността на съдилищата гарантира законността и
справедливостта, т.е. че държавата функционира като правова. Конституционното
изискване за мотивиране на съдебните актове произтича от необходимостта да се
осигури демократичната легитимност на съдилищата, схващана като публично зачитане на авторитета и доверие на гражданите към властта в държавата, самоопределяща се като „правова”56. Преценката за вида и тежестта на порока, от който страдат немотивираните съдебни актове, и за правните последици от този порок, според КС е от
компетентност на законодателя, който е свободен да го уреди по законодателна целесъобразност, позволяваща му свобода на преценката за постигане на легитимна цел,
55

Самата природа на подзаконовия акт предпоставя наличието в закона на базови правила и не
допуска такива правила да се създават за първи път именно с подзаконовия акт. Законовата
уредба трябва да бъде пълна и не би могла да има „рамков характер”. Недопустимо е от подзаконов акт да се очаква да запълва пропуски в уредбата на закона, а още повече – обществено
отношение да търси правно основание само в подзаконов акт.
56
Конституционното изискване за мотивиране на съдебните актове ще е изпълнено, когато са
известни съображенията, въз основа на които се издава съответния съдебен акт, като определянето на структурата и задължителното съдържание на мотивите е от компетентността на законодателя.
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каквато в случая е недопускането на немотивирани съдебни актове. Необходимо е
обаче да се съобрази, че ако процесуалният закон определи немотивирания съдебен
акт като нищожен (т.е. невалиден), формално той никога не би могъл да влезе в сила
и винаги, т.е. безсрочно би могъл да бъде атакуван с жалба, което би накърнило правната сигурност, както и правото на разглеждане на делото в разумен срок. Същевременно, ако законодателят определи немотивирания съдебен акт като незаконосъобразен, той ще влезе в сила при липса на жалба, а страната не би могла пълноценно да
упражни правото си на обжалване, ако не е запозната с аргументите за постановяването му, което би накърнило конституционното й право на защита. Следователно и
при преценка на правилата относно мотивирането на правораздавателните актове
законодателят трябва да търси баланс между компонентите на правовата държава.
15. С Решение № 8 от 30.06.2020 г. по к.д. № 14/2019 г. КС отхвърля искане на
Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) за установяване противоконституционност на разпоредбата на чл. 102, ал. 4 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно трайната практика на Съда, правовата държава във формален смисъл е държава на правната сигурност, което предполага законите да са ясни, точни и непротиворечиви, разпоредбите им да са съгласувани, да не се създават взаимоизключващи
се правни положения. В случая обаче КС не констатира противоречие с останалите
разпоредби в ЗДДС или създаване на взаимоизключващ се правен режим. По отношение начина на приемане на оспорената разпоредба (внесена като предложение между
първо и второ четене), КС неведнъж е подчертавал възможността да се внасят промени в законопроектите между двете гласувания57. По делото Съдът не установява нарушение на правилата на законодателния процес, макар двама от съдиите да представят съображения за обратното, които според мен са добре обосновани и заслужават особено внимание58.

57
Съгласно Решение № 14 от 2001 г. „Конституцията не ограничава възможностите на законодателя да допълва или изменя проектите за закони между двете гласувания”, „съвсем естествено и конституционосъобразно е внесените законопроекти да бъдат изменяни и допълвани в
процеса на тяхното обсъждане”. Фазата за писмени предложения и допълнения по законопроектите осмисля провеждането на второ гласуване и почти винаги сред разпоредбите на закона
ще има и такива, които се основават на предложения, направени между първо и второ гласуване, които не са били част от съдържанието на първоначалния законопроект.
58
Според особеното мнение по делото на съдиите Влахов и Семов, което подкрепям, като резултат от използвания от законодателя подход при приемане на оспорената разпоредба, при
пълно незачитане на установените от самия парламент изисквания за публичност на законодателния процес като гаранция за качество на законите, се поставя под съмнение функционирането на държавата като „правова”. Избягването на общественото обсъждане чрез внасяне на
изцяло нови предложения между двете гласувания в НС покрива съдържанието на понятието
„заобикаляне на закона”. Според двамата съдии е конституционно нетърпим възприетият подход, при който чрез използване на една иначе конституционосъобразна законодателна техника
напълно се пренебрегват установени в обществен интерес принципи на нормотворческия процес. Ако се приеме, че изискванията за обществено обсъждане и оценка на въздействието не се
отнасят до законодателните предложения, направени между двете гласувания, това рискува извращаване на законодателния процес, при което се публикуват формални „кухи” законопроекти, чието същинско съдържание ще може да бъде попълнено чрез предложения, разгледани и
гласувани при пълна липса на публичност, обществена информираност и предварително
обществено обсъждане. Приети по този начин закони обаче са със спорна и дори компрометирана демократична легитимност.
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16. С Решение № 9 от 14.07.2020 г. по к.д. № 3/2020 г. КС обявява противоконституционност на няколко текста от Закона за социалните услуги (ЗСУ) и отхвърля
искането в останалата му част. Съдът приема, че формулирането на правните норми е
изцяло в правомощията на законодателя, но той е ограничен в тази си дейност от
принципа на правовата държава, според който законите трябва да бъдат ясни, точни и
безпротиворечиви, за да могат правните субекти да установят обхвата на своите права и задължения, а правоприлагащите органи – да разтълкуват и приложат законовите разпоредби. Закон, който съдържа толкова сериозни несъвършенства, до степен да
не е годен да регулира съответните обществени отношения, според трайната практика на КС нарушава принципа на чл. 4, ал. 1 КРБ и не може да съществува в правния
мир. В настоящия случай Съдът не открива неясноти, неточности или противоречия в
използваните от закона и оспорени по делото дефиниции. КС обаче обявява разпоредбата на чл. 87 ЗСУ за противоречаща на чл. 4, ал. 1 КРБ, защото текстът остава неясен
по отношение на гаранциите за спазване правата както на детето, така и на родителите –
разпоредбата е формулирана твърде общо и не създава яснота за прилагащите я лица и
институции. По отношение на някои от оспорените разпоредби КС подчертава, че е
оправомощен да преценява съответствието на закон с Конституцията, а не противоречието между нормите в различните закони. Възможната несъгласуваност между различни законови норми може да бъде основание за противоконституционност единствено в случаите, когато тя води до нарушаване на конституционни принципи и норми,
като например принципа на правовата държава. Според утвърдената практика на КС
тълкуването на законовите разпоредби следва да се извършва доколкото е възможно
конформно с Конституцията. Правовата държава не изключва и съществуването на
бланкетни административнонаказателни разпоредби, стига деянията, съставляващи
нарушения, и съответните наказания, да са определени в закон. КС отново се позовава
на практиката си, че за да бъде спазен принципът на правовата държава, не само се налага отношенията, чието естество го изисква, да се регулират със закон, но и материята,
която не се нуждае от законодателна уредба, да се уреди с подзаконов акт.
17. С Решение № 10 от 23.07.2020 г. по к.д. № 7/2020 г. КС отхвърля искане на
президента на Република България за установяване на противоконституционност
на новите чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето (ЗЗ) относно извънредната епидемична
обстановка. КС се придържа към трайната си практика, че с изключение на изрично
посочените в чл. 57, ал. 3 от Конституцията основни права и свободи, ограничаване
упражняването на основни права поначало е допустимо, без обаче да се накърнява
същностното ядро на конкретното право. Гаранция за това е правилото, че ограничаването, когато е допустимо, се прави само със закон. В разпоредбите на ЗЗ е предвидено ограничаване упражняването на някои права на гражданите не на основание
чл. 57, ал. 3 (при обявяване на война, на военно или друго извънредно положение), а
на основание на специалните ограничения, предвидени в Конституцията, които се
отнасят до отделни основни права59. Алинея 2 на чл. 63 ЗЗ не нарушава установения в
59

Законодателят е преценил, че ефективни действия за справяне със ситуация при извънредна
епидемична обстановка следва да бъдат възложени на изпълнителната власт, която разполага с
възможност за бързи и по-прости процедури за вземане на решения. Правомощието на МС да
ръководи и осъществява вътрешната политика на страната, както и да осигурява обществения
ред и националната сигурност, трябва да бъде реализирано винаги в съответствие с Конституцията и законите. При извънредна епидемична обстановка не се отнема правомощието на
Народното събрание да приеме решение за обявяване на извънредно положение (чл. 84, т. 12
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чл. 8 от Конституцията модел на разпределение на властването и не е противоконституционна. Разпоредбата на чл. 63, ал. 3 ЗЗ е оспорена с твърдение за противоречие с
чл. 4 КРБ, тъй като според президента предвижда необосновано широко поле за ограничаване упражняването на основни права, което не съответства на принципа на правовата държава и не издига във върховен принцип правата на личността. Според КС
обаче законодателят не е уредил формално предпоставките за обосноваване на „непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите“, а чрез формулирането
им в закона е спазил изискването за предвидимост при упражняване правомощията
на органите на изпълнителната власт. Изрично посочените в ЗЗ критерии ограничават изпълнително-разпоредителния орган от евентуален произвол. По ясен и недвусмислен начин в закон са уредени предпоставките, при които е възможно и допустимо
ограничаване упражняването на правата на гражданите, с което текстът е в съответствие с принципа на правовата държава. Чл. 63, ал. 4-7 ЗЗ според президента противоречат на чл. 57, ал. 3 от Конституцията, но КС приема, че Конституцията допуска ограничаване упражняването на основни права да бъде направено и със закон, стига
той да въвежда стандарта за това ограничаване. Конституцията определя интересите,
чието спазване или защита може да изисква налагане на ограничаването – други конституционни права и ценности, които приоритетно трябва да бъдат защитени. Такива
ценности са националната сигурност, народното здраве, общественият ред и моралът.
Възможна е колизия при упражняване на основните права на гражданите и за решаване на противоречието между тях Конституцията си служи с метода на балансираната преценка, а КС е изградил стандарт за преценка на съответствието на ограниченията с КРБ. Упражняването на основните права на гражданите може да бъде ограничавано само в случаите, когато е налице легитимна цел (само в случай, когато това се
налага, за да бъдат съхранени висши конституционни ценности, както и при необходимост да се предотврати засягането на други общественозначими интереси), основанието е установено със закон, в рамките на предвиденото в Конституцията ограничение и е спазен принципът за пропорционалност (съразмерност) на преследваната цел.
Пропорционалността (забраната за прекомерност) е изискване на правовата държава.
Ограничаването на правата е съразмерно средство за постигане на определена цел,
когато не се надхвърля степента на допустимото му ограничение, съизмерено със
значимостта на защитавания интерес, и когато няма необосновано разширяване на
основанията за ограничения в правата. Степента, в която е допустимо ограничаването
на правото, е в зависимост от значимостта на защитавания интерес. По естеството си
преценката за пропорционалност е винаги конкретна, като ограничението следва винаги да е съразмерно на целта, а не да надхвърля необходимото за нейното постигане60.
18. В Решение № 11 от 23.07.2020 г. по к.д. № 15/2019 г. КС дава задължително
тълкуване на чл. 126, ал. 2 от Конституцията, като отговаря отрицателно на следния
въпрос: „В надзора за законност и методическо ръководство върху дейността на
КРБ). НС запазва правомощието си да приема законодателни актове, с които да създава права/
задължения с по-широк обхват от сферата на здравеопазването. Съдебната власт и при извънредна епидемична обстановка остава гарант за правата на човека и тяхното пропорционално
ограничаване.
60
КС прави извода, че основанието, на което основни права на гражданите могат да бъдат ограничавани, е установено със закон (ЗЗ), в рамките на предвиденото в Конституцията ограничение, ограничаването е временно, преследва легитимна цел (да бъде съхранен човешкият живот и здравето на гражданите), и е от общ интерес – належаща обществена нужда от опазване
на народното здраве, поради което не е налице противоконституционност.
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всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по чл. 126, ал. 2 от Конституцията, включват ли се случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания
и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор, предвид общоприетия правен принцип „никой не може да съди себе си“ като елемент на правовата
държава“61. Правовата държава означава упражняване на държавната власт на основата на Конституцията и в рамките на законите. КС отново се позовава на трайната
си практика, че „правилото на чл. 4, ал. 1 от Конституцията е основно начало на конституционния ред, основата на правното регулиране на всички обществени отношения“, като понятието за „правовата държава” включва „правила за упражняването на
властта“ и „изискването за ясно и точно определяне на органите, техните функции и
взаимоотношения“. Многопластовото съдържание на правовата държава обхваща и
изискването, че тези, които ще следят за спазване на законността, при упражняване
на техните правомощия сами трябва да спазват законността. Рамките на осъществявания от главния прокурор надзор за законност се определят, като се изхожда от изискванията на принципа на правовата държава. Както надзорът за законност, така и методическото ръководство, което главният прокурор осъществява върху дейността на
всички прокурори (чл. 126, ал. 2 от Конституцията), имат предназначението да осигуряват точното и еднакво прилагане на законите от всички прокурори, във връзка с
постигането на общата конституционна цел на съдебната власт – защита на правата
и законните интереси на гражданите, ЮЛ и държавата (чл. 117 КРБ). За всички методически указания, издадени от главния прокурор в изпълнение на правомощието му
по чл. 126, ал. 2 КРБ, независимо от техния предмет и характер, също важи изискването за спазване принципа на правовата държава – да са в пълно съответствие с
Конституцията и действащите закони. Упражняването на възложено от конституционния законодател правомощие не може да води до отричане по същество на самото
правомощие. Надзорът за законност или методическото ръководство, осъществявани
от главния прокурор, не трябва да бъдат противоконституционни, да накърняват конституционни принципи и права. Когато осъществяването на прокурорската дейност
по чл. 127 КРБ е свързано със засягане на личните права и законни интереси на главния прокурор, упражняването от последния на конституционните му правомощия по
чл. 126, ал. 2 би довело до накърняване на основни конституционни принципи и ценности. Конституционно недопустимо е правомощия, дадени на главния прокурор за
защита на обществения интерес, да се използват в негов собствен интерес. КС правилно приема, че макар да не е изрично закрепено като юриспруденциален принцип в
Конституцията, правилото „никой не може да бъде съдия сам на себе си“ е елемент
от принципа на правовата държава62.
61
Според КС конституционната уредба на структурата и правомощията на съдебната власт,
като цяло и на прокуратурата като нейна самостоятелна част, представлява комплекс от допълващи се и взаимно обвързани конституционни разпоредби, които следва да бъдат тълкувани,
като се държи сметка за конституционно установените в Основния закон принципи на правовата държава (чл. 4), независимост на съдебната власт (чл. 117, ал. 2), равенство на гражданите
пред закона (чл. 6) и право на защита (чл. 56).
62
Смисълът му е осигуряването на безпристрастност при упражняване на правомощията по
правораздаване, поради което се явява иманентен белег на справедливостта, прокламирана в
преамбюла на Конституцията като висша ценност. Правилото „никой не може да бъде съдия
сам на себе си“ се явява и неотменим принцип на всеки справедлив процес. За да се предотврати поставянето в риск на устоите на правовата държава в случаите на конфликт на интереси
или основания за отвод на главния прокурор, извън сферата на правомощията му по упражняване на надзор за законност и методическо ръководство трябва да остане дейността на проку-
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19. Решение № 12 от 30.07.2020 г. по к.д. № 1/2020 г. на КС е постановено по
искане на главния прокурор на Република България за даване задължително тълкуване на чл. 103 от Конституцията на Република България. В рамките на настоящото изследване е от значение тълкуването на КС, че модерното разрешение за имунитета на
държавния глава в една парламентарна република се основава на концепцията за ограничено управление и разделение на властите. Конституционната функция на президента със смисъла, който ѝ придава разпоредбата на чл.92, ал.1 от Конституцията,
изисква да му бъде осигурена ефективна автономия и сигурност, така че неговата позиция да не е уязвима от партийните политически преценки, но от друга страна – да
бъдат предвидени средства, позволяващи държавен глава с рушащо фундамента на
нацията и държавата поведение да бъде отстранен. Поради това всяка конституционна правова държава посочва в своя основен закон границите на неотговорността на
държавния глава и Конституцията на РБ е напълно в съответствие с това утвърдено в
съвременния конституционализъм положение.
В мотивите си по отношение тълкуването на понятието „нарушение на Конституцията“ Конституционният съд приема, че дефинирането му от Съда чрез конкретни
хипотези би било в несъответствие с водещия принцип на върховенството на правото. Народното събрание разполага със свобода на преценката за наличие на основание за повдигане на обвинение срещу президента и неговата квалификация във всеки
конкретен случай, но тя винаги да трябва да бъде в контекста на конституционната
функция на президента и на основополагащите принципи на конституционния ред.
20. С Решение № 13 от 24.09.2020 г. по к.д. № 5/2020 г. (към което е присъединено и к.д. № 6/2020 г.) КС отхвърля исканията на тричленен състав на ВАС и на депутати от 44-тото НС за обявяване противоконституционност на чл. 42, ал. 1, т. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)63. В акта си
Съдът приема, че несъвместимостта е характеристика на правовата държава, в която
законодателят е длъжен да осигури превеса на публичния интерес над частния, особено в случаите на колизия64. Съдът не споделя изразените от вносителите доводи, че
рора, който извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу
главния прокурор.
63
В искането на народните представители (по което е образувано к.д. № 6/2020 г.) се сочи, че
оспорената разпоредба противоречи на чл. 56, изр.1 вр. чл. 4, ал.1 от Конституцията, тъй като
изключва възможността за осъществяване на съдържателен съдебен контрол относно неизпълнение на задължението на кметовете по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА и води до „автоматично прекратяване“ мандата на кметовете по чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА. Изтъква се, че съдебният контрол като част от принципа на правовата държава следва да предполага извършване на индивидуална
и диференцирана преценка за всеки случай, за да се постигне целта на законодателя във връзка
със забраната на съвместимост на поста на кмета с определени длъжности и търговски дейности. От своя страна разпоредбата на чл. 41, ал. 1 ЗМСМА, към неизпълнението на която препраща чл. 42, ал. 1, т. 5 предвижда, че кметовете на общини, райони и кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да
извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон (ТЗ), да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.
64
Основната ѝ цел е да се осигури независимост на публичната служба, като се създадат гаранции срещу недопустими въздействия от страна на външни сили, като по този начин се защитават и интересите на обществото като цяло. Подобно виждане КС е застъпвал и в по-ранната си практика.
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оспорената разпоредба не предоставя възможност за преценка на обстоятелствата и
причините, довели до неизпълнение на задълженията по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА, поради
което противоречи на правото на защита и на принципа на правовата държава. КС се
позовава на решенията си, в които е изяснявал същността и правната характеристика
на правото на защита (уредено в чл. 56 КРБ) като основно, универсално право,
„предоставено на всеки гражданин, за да защити нарушени или застрашени права или
законни интереси“, като „в правовата държава съдебната защита е определящата форма на защита на нарушените права или законни интереси на гражданите“ 65. КС се
аргументира, че в случая не е налице нито законов автоматизъм, нито невъзможност
за съдържателен съдебен контрол по отношение прекратяването мандата на кметовете, съответно правилно приема, че разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА не противоречи на чл. 56, изр. първо, на чл. 16 и на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
21. С Решение № 14 от 15.10.2020 г. по к.д. № 2/2020 г. КС по искане на Висшия
адвокатски съвет обявява за противоконституционнни разпоредбите на чл. 208, ал. 1
в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“ и на чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Според КС
разумен баланс между личния и обществения интерес се постига, когато ограничаването на правото (в случая на собственост) се извършва при съобразяване на принципа
на правовата държава. Оспореният срок от 15 години за започване на отчуждителното производство за имоти, отредени по влезлия в сила подробен устройствен план за
озеленени площи, противоречи на легитимните правни очаквания и създава правна
несигурност, което противоречи на принципа на правовата държава. Регулирането на
обществените отношения по принудителното отчуждаване на недвижими имоти на
юридически и физически лица изисква от законодателя предвидима правна уредба.
Отлагането на момента на започване на отчуждаването в полза на държавата или общините за срок от 15 години не постига такава предвидима и сигурна правна уредба
по отношение на собствениците, а представлява вреда за тях, за която законодателят
не е предвидил обезвреда66. Предвиждането на толкова дълги срокове само по себе си
не е противоконституционно, но свободата на преценка, с която разполага законодателната власт в това отношение, е ограничена от принципа на пропорционалност като
компонент на правовата държава. От този принцип произтича изискването намесата в
правото на частна собственост да постига справедлив баланс между нуждите на общия интерес и защитата на основните права на гражданите. Именно при преценката
дали е спазен дължимият баланс КС намира, че 15-годишният срок по чл. 208, ал. 1
ЗУТ е несъразмерно дълъг и съществено надхвърля необходимото за постигане на дефинираните цели – не е налице сериозно оправдание за наложителност на толкова
дълъг период за започване на отчуждителните производства в тези случаи. В рамките
на прекомерно дългия срок от 15 години на засегнатите собственици е наложено да
65

Съдебният контрол върху административните актове, както е изтъквал Съдът, е „израз на
правозащитната функция във всяка правова държава и чрез него се гарантира съдебна защита
на правата и законните интереси на гражданите“. Съгласно Решение № 1 от 2012 г. „само в
правовата държава съществува действащо административно правораздаване в качеството му
на един от основните фактори, които гарантират баланса и контрола между властите в държавното управление и върховенството на закона“.
66
Правилно КС приема, че 15-год.срок не съответства и на публичния интерес от изграждане
на съответните обекти, тъй като за това време обществените отношения не са застинали, а се
развиват динамично, при което нуждата от отчуждаване за такива обекти може да отпадне и да
възникне друга по-важна обществена нужда.
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търпят бездействието на държавната или общинската администрация, ако тя не предприеме действия по отчуждаване. КС поддържа, че липсата на добра организация и
координация от страна на отделните държавни/общински органи и служби не може
да бъде оправдание за нарушаване на конституционните права на собствениците67.
По повод другата оспорена разпоредба – тази на чл. 215, ал. 6 ЗУТ, според която
не подлежат на обжалване общите устройствени планове, както и техните изменения,
КС припомня, че в стремежа си да утвърди принципите на правовата държава и на
разделението на властите Конституцията закрепва изискването за съдебен контрол за
законност на актовете и действията на администрацията чрез установяването на обща
клауза за обжалване от гражданите и юридическите лица на всички административни
актове, които ги засягат. В редица свои решения КС е подчертавал фундаменталното
значение на разпоредбата на чл.120, ал. 2 от Конституцията и нейната основополагаща роля на гаранция за утвърждаване на принципите на правовата държава, на разделението на властите и на подчинението на изпълнителната и съдебната власт на закона. Общите устройствени планове, чиято необжалваемост е предвидена с оспорената
ал. 6 на чл. 215 ЗУТ, несъмнено засягат гражданите и ЮЛ, чиито имоти са включени
в тях. КС многократно е подчертавал, че правото на законодателя да изключва отделни категории административни актове от съдебен контрол не е абсолютно по своя характер, при упражняването му НС е длъжно да се съобразява с основните конституционни принципи на правовата държава и защитата на основните права. Необжалваемостта не може да засяга реализацията на основните права и свободи на гражданина,
освен ако не се налага за защитата на висши конституционни ценности, свързани с
особено важни интереси на обществото. В случая преграждането на пътя към съдебно обжалване на общите устройствени планове е лишено от конституционна легитимност, тъй като не е обусловено от висша конституционна ценност, в името на която
правото на защита да отстъпи. Освен това не е спазена и повелята за равенство, тъй
като държавата може чрез областния управител да защити държавните и обществените
интереси, ако приеме, че те са засегнати от акта за одобряване на общия устройствен
план, докато възможността за защита на личния интерес на гражданите е отнета. В тази
насока оспорената разпоредба на чл. 215, ал. 6 ЗУТ нарушава и материалната справедливост като елемент от принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1 КРБ.
22. Последното решение на КС за 2020 г. до момента е Решение № 15 от
17.11.2020 г. по к.д. № 4/2020 г., с което Съдът по искане на 63-ма народни представители от 44-тото НС обявява за противоконституционни разпоредби на Закона за
електронните съобщения68. КС констатира противоречие с принципите на правовата
държава, както и редица други нарушения. По отношение спазването на чл. 4 от Конституцията в мотивите си Съдът изтъква, че принципът на пропорционалността в
контекста на ограничаването на основните права не е изрично прогласен, но се съдържа имплицитно в редица правни конструкции. Този принцип има широко приложение в съвременната правова държава и доминиращо значение за контрола върху
публичната власт, осъществяван с мащаба на основните права. Прилага се като решаващ критерий за вида и обхвата на конституционно допустимите ограничения със закон, както и за определянето на конкретни граници при упражняване на основни пр67

Вж. Решение № 6/2013 г. по к.д. № 5/2013 г.
Както и § 51 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията
по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.
68
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ава. За законодателството принципът на пропорционалност е утвърден като необходим
ориентир и мяра за съразмерност, когато се отнася за ограничаване на основни права69.
В случая общото и неизбирателно запазване на трафични данни по отношение на
всички лица за срок от половин година, при неотчитане особеностите на конкретните
медицински цели, засягащи само определен, ограничен кръг лица и постижими в
срокове, далеч по-кратки от шест месеца, е конституционно нетърпимо, защото влиза в
колизия с принципа на пропорционалност като измерение на правовата държава –
ефектът на ползата за приоритетно защитени интереси на обществото трябва да е
пропорционален на негативните последици за статуса на субектите на ограничаваното
право. Така определеният от законодателя срок се явява несъразмерно дълъг, а кръгът
лица, чиито трафични данни подлежат на съхранение и достъп – прекалено обширен,
чувствително надхвърлящи строго необходимото за постигане на законовите цели.
В заключение, в почти всички свои решения от 2019 и 2020 г. Конституционният
съд обвързва своите изводи и произнасянето си с конкретни аспекти на принципа на
правовата държава, установен в чл. 4, ал. 1 и Преамбюла на Конституцията. КС не
омаловажава нито формалните елементи на този принцип – правната сигурност,
предвидимост и яснотата на правните предписания, нито материалните елементи на
правовата държава, изискващи справедливост и съразмерност на правното регулиране. Нещо повече – указва, че законодателят следва да търси оптималния баланс между компонентите на правовата държава.
Може да се констатира, че в решенията си от последните две години Съдът изтъква фундаменталното значение на следните принципи на модерните правови държави: изискването за пропорционалност при ограничаването на основни права, повелята за равенство и забраната за произвол, зачитането на основните принципи на правосъдието, независимостта на съдебната власт, гарантирането на правото на защита и
на достъпа до съд. КС обръща нужното внимание и на процеса на приемане на оспорените текстове в Народното събрание, на спазването на правилата за формулиране и
разбираемост на разпоредбите, за тяхното действие и за съгласуваността между тях, а
също и на разпределението на нормотворческата компетентност между органите на
законодателната и изпълнителната власт.
Макар Съдът нееднократно да е посочвал в свои актове, че принципът на правова
държава не трябва да бъде прекомерно натоварван и всяко нарушение или несъответствие между нормативните актове да бъде счетено за нарушение на чл. 4, ал. 1, водещо до противоконституционност70, КС изследва всяка оспорена пред него разпоредба
през призмата на изискванията на съвременното демократично общество, в което
върховенството на правото и най-вече на Конституцията са ценности от първостепенно значение.
69

Отново се изтъква, че постулатът за съразмерност присъства осезаемо в практиката на българския КС с последователно развивано съдържание, като мерило за границите на търпима намеса на държавата в пространството на основните права.
70
Съгласно Решение № 1 от 27.01.2005 г. по к.д. 8 от 2004 г. не е необходимо да бъдат изброени всички елементи и проявни форми на правовата държава, защото тя е динамично понятие,
затова и в съвременните конституции няма позитивноправна дефиниция. Принципът на правовата държава има исторически оформило се съдържание и динамичен, стойностно обвързан и
многоаспектен характер. Същевременно КС е на мнение, че не бива да се допуска принципът
за правовата държава да бъде неприсъщо натоварван, при което всякакво правно нарушение да
бъде квалифицирано като противоречащо на правовата държава, а оттук – ясното съдържание
и приложимост на принципа да бъдат накърнени.
36

Юридически сборник, БСУ

том XXVII, 2020 г.

ВИДОВЕ ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА
ас. д-р Кръстю Георгиев Георгиев
Бургаски свободен университет

FORMS OF THE RESPONSIBILITY OF THE HEAD
OF THE STATE
Phd. Krastyu Georgiev Georgiev
Burgas Free University
Abstract: Thematic in this article is the argument that provisions in the constitutive
instrument establishing different forms of responsibility of the Head of state which makes
irrelevant the fact of official capacity as Head of state. Without more, the immunities of
Heads of states under customary law could not prevent and release the Head of the sate
from his responsibility. This thesis will undertake analysis of the elements and structure of
the responsibility of the Head of the State, considering the perspective of the development
the nature of the responsibility as constitutive instrument and substantive part in any form
of government.
Key words: Head of state, responsibility, immunities, nature of the responsibility, constitutive
instrument, government.
Изследването на основанията и на процедурата по отстраняване на държавния
глава от длъжност разкрива актуалните аспекти на института на отговорността на
държавния глава в различните форми на държавно управление. Този анализ обаче посочва съществени разлики при съпоставянето на нейното съдържание и характеристики с общоприетото определение за юридическа отговорност. Г. Бойчев определя
юридическата отговорност като система от правоотношения, произтичащи при наличие на състав на правонарушение, със субекти, от една страна, по принцип, държавен
орган и от друга, правонарушителят, а нейното главно съдържание представлява
определянето и реализирането на съответна мярка на отговорност, с което се постига
ограничаване на нарушителя от блага.1 За по-пълното разбиране на същността на
отговорността спомагат и посочените от същия автор характеристики на наказателната юридическа отговорност, която според него обхваща наказателноправната, административноправната и дисциплинарната отговорност:
– отговорността се търси и се понася за самото правонарушение и нейният резултат е наказването на правонарушителя за извършеното от него правонарушение;
– тя се осъществява от компетентните държавни органи служебно;
– има личен характер, доколкото субектите, спрямо които тя се осъществява, са
физически лица;
– при осъществяването на наказателната отговорност действа презумпцията за
невиновност. Лицето, спрямо което е започнала процедура за търсене на

1

Вж. Бойчев, Г., Юридическа отговорност. София, 1994, стр. 74.
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наказателна отговорност, няма задължение да доказва никакви обстоятелства,
свързани със съответното нарушение.
Органът, компетентен да търси отговорност, е този, върху когото изцяло тежи
задължението да докаже виновността на правонарушителя. Това е едно от основните
средства за постигане на изискването наказателната юридическа отговорност да се
възлага само тогава, когато се докаже обективната истина относно вината на правонарушителя. Презумпцията за невиновност представлява следователно важно юридическо средство за защита на субективните права на личността.2
Но комплексният характер на отговорността на държавния глава изисква тя да
бъде разгледана не само от аспектите на наказателната отговорност, а по-скоро от
гледна точка на самата институция. В противен случай обвинението за нарушения на
Конституцията, които държавният глава е извършил при изпълнение на служебните
си задължения и които имат ясно изразен политически характер, не могат да бъдат
приети като основания за носене на отговорност от негова страна.
В научната литература отговорността на държавния глава не се разглежда като
самостоятелен правен институт, представляващ част от конституционноправния
статус на неговата власт. Така напр., О. Шуваев посочва четири самостоятелни
елемента, като не включва неговата отговорност, сред които са:
– редът за избиране на президент,
– неговото положение в структурата на висшите органи на държавна власт,
– функциите и правомощията на президента,
– прекратяването на пълномощията на президента.3
За разлика от него, други автори приемат отговорността като иманентен елемент
на всяко едно демократично управление.4 Споделям това становище, тъй като според
мен отговорността на държавния глава се явява отделна и самостоятелна характеристика на конституционноправния му статус, доколкото съществуват изрични разпоредби, които регламентират основанията и процедурата за повдигане и разглеждане
на обвинение срещу него.
Модерното разбиране за отговорността в държавното управление не се ограничава само до нейните юридически характеристики, а я превръща в имплицитна характеристика на представителната демокрация. Нормативният източник на този самостоятелен вид юридическа отговорност се явява самата Конституция и съответстващото
конституционно законодателство. Разгледан от този аспект, институтът на отговорността на държавния глава се състои в установяване на системи от реални гаранции,
които не допускат концентрация на власт в ръцете на един единствен висш държавен
орган чрез регламентиране на санкции за неправомерно поведение.5
Други автори разглеждат този вид отговорност от различен аспект. Според В.
Савин тя представлява юридическа отговорност, която се изразява в настъпването на
2

Вж. Бойчев, Г., Цит. съч., с. 132-136.
Шуваев О. Институт прекращения полномочий Президента. - Конст. и муниц. право, 2001,
кн. № 1, с.10.
4
Дзидзоев, Р. Правительство России: некоторые вопросы формирования и состава. – Конституционное и муниципальное право, 2012, № 12; Рунец, Св. Ответственность главы государства: Россия и зарубежный опыт, 2008, с. 6; Златопольский, Д. Институт президента в Восточной Европе: порядок выборов и ответственность. – Вестник Московското университета, 1994,
кн. 11, с. 18.
5
Зражевская, Т. Проблемы правовой ответственности государства, его органов и служащих. –
Государство и право, 2000, № 3, стр. 26.
3
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неблагоприятни последици при нарушаване на конституционни норми или друг източник на конституционно право, като видът на последиците също се съдържа в конституцията.6 Юридическите характеристики на отговорността на държавния глава
могат да бъдат открити при разглеждането на нейните основания и санкционни последици. Тя настъпва при конституционно правонарушение или конституционен
деликт, които съдържат всички елементи на едно правонарушение – обект, обективна
страна, субект и субективна страна.7 Принудителната й природа намира израз в санкцията за противоправно деяние, като то се изразява в нарушение на законодателно
регламентирания модел на поведение.8
За Е. Танчев и М. Белов отговорността на държавния глава може да бъде обособена в две отделни форми – политическа и наказателна. Конституционната или политическата отговорност се носи по принцип от президентите на президентските републики, а по изключение – и от президентите в полупрезидентските и парламентарните
републики. За посочените автори политическата (конституционната) отговорност на
президента съществува или като общо положение, или при изключителни хипотези
(напр. в САЩ, Бразилия, Мексико, Русия, България, ФРГ, Франция, Италия, Австрия
и други държави). В повечето страни, особено в парламентарните системи, държавният глава има имунитет по време на изпълнение на своя мандат, т. е. той не може да
бъде задържан и срещу него не може да се извършва разследване и да се повдига и
поддържа обвинение, освен в случаите на импийчмънт (България, Чехия, Унгария и
други) или след прекратяването и изтичането на мандата на държавния глава. За двамата автори САЩ се явяват пример за установен модел на президентско управление,
при който наказателната неотговорност на американския президент, систематично
гарантирана от 1973 г., се базира на съображения за създаване на свобода за държавния глава да упражнява пълноценно своите пълномощия.9
Отсъствието на легална дефиниция на института на отговорността на държавния
глава довежда и до терминологично разнообразие в самото наименование на този
институт. В научната литература се срещат различни термини: „конституционна”,
„конституционноправна” или „държавноправна” отговорност.
Привържениците на разбирането за отговорността на държавния глава като особен вид „държавноправна” отговорност намират основание в системата и структурата
на държавните органи. Всеки един държавен орган е субект на отговорност, включително и най-висшите – държавен глава, членове на парламента или правителство,
която произтича от неговото място и функции в държавното управление и се явява
присъщ елемент от осъществяване на служебните им задължения. Т. Шон ограничава
кръга на субектите само до тези длъжностни лица, които приемат най-важните държавнически решения10, но това становище не може да бъде възприето. Институтът на
отговорност има една много важна функция, която е свързана с опазването и защита
на същностни функции на самата държавна власт. Ето защо този вид отговорност ще
възникне при ненадлежно осъществяване на държавно властнически правомощия от
страна на държавния глава, тъй като тя осигурява необходимия баланс в един демо6

Савин, В. Ответственность государственной власти перед обществом. - Государство и право,
2000, № 12, стр. 68.
7
Лучин В. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. Москва, 2002, стр. 289.
8
Басиев, М. К вопросу о концепции конституционной-правовой ответствености. – Право и
политика, 2006, № 9, стр. 21.
9
Танчев, Е., Белов, М. Сравнително конституционно право. София, 2009, стр. 462-463.
10
Шон, Т. Конституционная ответственность. – Государство и право, 1995, № 7, стр.39.
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кратичен режим на държавно управление. В подкрепа на това становище, М. Баглай
посочва, че отговорността на държавния глава не допуска злоупотреба с власт от негова страна .11
В подкрепа на тезата за „държавноправната” отговорност на държавния глава В.
Сирих посочва, че в Конституцията на всяка една демократична държава задължително следва да се съдържат норми, които да регламентират условията и процедурата за
предсрочно прекратяване на мандата на висшите органи на държавната власт, включително и отнасящи се до отстраняването на държавния глава от длъжност.12
Теорията за „държавноправния” характер на отговорността на държавния глава
намира основание и в неговите функции в държавното управление. Той се явява едновременно субект и обект на конституционна отговорност – от една страна държавният глава носи отговорност, която има конституционноправен характер (напр., при
отстраняването му от длъжност), а от друга – той може да упражнява контролни правомощия в отношенията си с други висши държавни органи и дори да ги санкционира за извършени нарушения в държавното управление (напр. да разпусне на парламента в парламентарната република или да принуди правителството да подаде оставка в полупрезидентската форма на републиканското управление).
Опитът да се квалифицира отговорността на държавния глава като особен и самостоятелен вид „държавноправна” отговорност обаче не е твърде прецизен от гледна
точка на нейния ясно изразен юридически характер. Същността на този вид отговорност може да бъде открит във факта, че тя възниква при нарушението на конституционни норми и има държавно властническа, принудителна природа и следователно
не съдържа само морално порицание. В потвърждение на този извод е и фактът, че
основна последица на отговорността на държавния глава се явява мярката на държавна принуда отстраняване от длъжност, която е основана на общественото неодобрение спрямо дадено нарушение и довежда до неблагоприятни последици за нарушителя.
Отговорността на държавния глава, разгледана от гледна точка на нейния санкционен характер, има за последица налагането на конкретни принудителни мерки, отнасящи се до ограничаване на служебните и личните права, като и в двата случая става въпрос за настъпване на неблагоприятни последици за субекта на отговорност.
Самата санкция или по-скоро нейната степен на принуда се определя, според Н.
Колосова, от социалната ценност на отношенията, които се защитават от нарушените
конституционни норми.13 По този начин тя достига до извода, че отстраняването от
длъжност на президента е санкция с репресивен характер, представляваща разновидност на конституционноправните санкции, сред които са и санкции с правовъзстановителен, превантивен (предупредителен) и преустановителен характер.
И според С. Авакьян отговорността на държавния глава довежда до налагане на
санкция при установяване на противоконституционно поведение от страна на длъжностни лица или органи14 Но той възразява против определянето на отговорността на
последния като „конституционна“, тъй като според него някои от санкциите й се
11

Баглай, М. Конституционное право Российской Федерации. Москва, 1997, стр.31.
Сырых В. Конституционная ответственность Президента Российской Федерации и руководителей органов федеральной государственной власти Российской Федерации. – Проблемы
правовой ответственности государства, его органов и служащих, 2000, стр. 102.
13
Колосова, Н. Конституционные санкции – Законодательство и экономика, 2000, № 11, с. 4.
14
Авакьян, С. Конституционно-правовая ответственность: проблемы Росии, опыт зарубежных стран. Москва, 2001, с. 15.
12
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съдържат не само в основния закон, но и в други норми, които представляват източници на конституционното право.15
Някои автори използват различен подход в опит да се изследва отговорността на
държавния глава, като според тях тя възниква само при налагане на санкция за противоправното му поведение. За В. Лукин отстраняването от длъжност на президента
има за последица отпадане или ограничаване на неговия конституционноправен
статус.16
Все пак, когато става въпрос за санкционния характер на института на отговорност на държавния глава, трябва да се подчертае, че тя настъпва при нарушение на
конкретни юридически норми. Дори и ако нейният генезис има политически характер, то санкциите се съдържат в конкретни нормативни разпоредби. Именно това обстоятелство е легалната основа на прилагането на принудителни мерки, които представляват съществено съдържание на санкционната част на тези норми.17 Разгледана
от този аспект, отговорността на държавния глава, въпреки че съдържа политически
елемент, разкрива характеристиките на юридическа отговорност.
Институтът на отговорността на държавния глава изисква разглеждането на нейния публичноправен характер. Това дава основание на някои автори да приемат, че
съществува „публичноправна” отговорност, като държавните органи, вкл. и държавният глава, са отговорни пред гражданите за начина на управление и на осъществяване на техните властнически правомощия. В този смисъл отговорността на държавния
глава се превръща в елемент от самото съдържание на държавната власт и поради
това този вид отговорност съчетава морални, политически и юридически характеристики.18
За И. Умнова, която разграничава „публичноправната” от „държавноправната”
отговорност”, източник на публичноправната отговорност са както норми от областта
на конституционното право, но така също и норми от областта на административното, финансовото право, отнасящи се до правомощията на държавните органи. Тези
норми регулират отношенията между държавните органи, които възникват между тях
в процеса на осъществяване на държавната власт, вкл.и техните отношения със
съдебните или контролните органи при извършено нарушение. Друга характеристика на „публичноправната”, за разлика от „държавноправната” отговорност, се явява
възможността за налагане както на юридически, така също и на политически мерки
на отговорност. Различие между двата вида отговорност може да бъде открито и при
съпоставката на техните субекти – при „публичноправна” отговорност те носят отговорност не пред друг държавен орган, а пред самия източник на публичната власт –
гражданите.19
Становището на И. Умнова за наличието на публичноправна отговорност не може да бъде прието безрезервно. Всеки вид юридическа отговорност има отраслов характер и произтича от нормите на конкретен правен клон, което позволява тя да бъде
индивидуализирана. Ако се приеме, че съществува отговорност, която се регламентира от норми на различни правни клонове, то тогава ще възникне следният юридичес15

Авакьян, С., цит. съч., с. 17.
Лукин, В. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. Москва, 2002, с. 28.
17
Габричидзе, Б., Чернявский, А. Конституционное право России, Ростов, 2007, с. 203.
18
Савин, В. Ответственность государственной власти перед обществом. – Государство и
право, 2000, № 12, с. 64-72.
19
Умнова, И. Конституционные основы современного российского федерализма. Москва,
2000, с. 233-234.
16
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ки проблем – отделните норми регламентират различни мерки за принудително въздействие и следователно това не позволява отговорността да бъде квалифицирана
като „междуотраслова” отговорност.
Не може да бъде споделено и твърдението за „публичноправния” характер на отговорността на държавния глава от гледна точка на нейния субект – гражданите. Тя
има за цел да осигури равнопоставеност и баланс в отношенията между държавния
глава и отделните власти, като не му позволява да се превърне в най-висшия държавен орган. Държавният глава носи отговорност пред гражданите само по изключение –
когато бъде отстранен чрез референдум от самите избиратели, каквато процедура не
е често срещана (в Австрия и в Исландия) и на практика е почти неприложима.
Други автори определят отговорността на държавния глава като „политическа”.
За А. Кондрашев20 всяка санкция в областта на конституционното право има политическа съставна част. Отстраняването на президента несъмнено оказва влияние върху
избиратели и депутати. Определяща роля следователно имат не толкова правните
норми, а по-скоро политическите интереси и цели. Юридическият характер на принудителните мерки отстъпва на втори план и се замества от политическото въздействие,
което има за цел да осигури стабилност в системата от държавни органи и едновременно с това да предотврати възникването на конфликти между тях. Тезата за политическия характер на конституционната отговорност на държавния глава се поддържа и от Б. Страшун. 21
Въпреки че в становищата на двамата автора преобладава разбирането за политическия характер на отговорността на държавния глава, те не отричат нейния юридически характер и съдържание, доколкото тя възниква при определени правоотношения, а по-скоро акцентират върху нейната социална природа. В подкрепа на тази теза
те посочват случая, когато избирателите не гласуват за даден кандидат в резултат на
загуба на тяхното политическо доверие. Така неуспелият кандидат ще следва да понесе последиците на политическата, а не на юридическата отговорност.
Това становище не може да бъде споделено. Отговорността на държавния глава
има за основание извършено нарушение, докато в разгледания пример не е налице
противоправно поведение от негова страна и следователно идеята за негова отговорност е твърде абстрактна.
Т. Зражевская22 също отбелязва политическото съдържание на отговорността на
държавния глава като посочва, че всеки един държавен орган, вкл. и държавният глава, участва в процеса на осъществяване на държавната власт, която е политическа
категория, а и средствата за реализация на властническите правомощия на държавните органи също имат политическа природа. Ето защо и отговорността на държавните
органи следва да има политически характер.23 Това становище, обаче според мен влиза в противоречие с факта, че правомощията на всеки един държавен орган задължително трябва да бъдат регламентирани в изрични норми, което придава юридическият характер на тяхната отговорност .
20
Кондрашев, А. Позитивная ответственность органов государственной власти в конституционном законодательстве Российской Федерации. – Конституционное и муниципальное право, 2006, № 4, с. 22.
21
„Конституционная ответственность имеет более или менее выраженную политическую
подоплеку” – Страшун, Б. К понятию конституционной ответственности. Москва, 2001, с. 73
22
Зражевская, Т. Ответтственность по советскому государственному праву. Воронеж, 1980,
с. 26-27.
23
Зражевская, Т. Цит. съч, с.27.
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Като аргумент за политическия характер на отговорността на държавния глава
може да послужи институтът на контрасигнатурата. Приподписването на неговите
актове довежда до преминаването на политическата отговорност от тяхното действие
върху членовете на правителството (напр. чл.89 от Конституцията на Италия изрично
предвижда поемането на тази отговорност от министъра, който е приподписал акт на
президента).
Но дори и при контрасигнатурата държавният глава не се освобождава напълно
от отговорност, доколкото съществува възможност той да бъде отстранен от длъжност за извършени от него нарушения. 24
Тезата за „наказателноправната” отговорност има за основа конституционни разпоредби, които предвиждат отстраняване от длъжност на държавния глава, ако той
бъде осъден за извършено престъпление и присъдата влезе в сила (напр. Конституцията на Естония). В този случай осъждането на президента предхожда и довежда до
прекратяването на мандата му, а отстраняването му от длъжност се явява и част от
наложеното наказание.
Основание за отстраняване от длъжност на президента на Русия също се явява
извършване на престъпление – „държавна измяна или друго тежко престъпление”.25
В допълнение, солиден аргумент за наказателноправния характер на неговата отговорност се явява отсъствието на изрична норма, която да предвижда, че той може да
бъде отстранен от длъжност и при извършване на конституционен деликт (нарушение на Конституцията).
Все пак, въпреки че на пръв поглед цитираната разпоредба от Конституцията на
РФ регламентира само наказателноправната отговорност на президента на РФ, то
стриктното й тълкуване довежда до друг извод. Президентът на РФ „може“ да бъде
отстранен от длъжност, който текст ясно доказва факултативния характер на конституционната разпоредба. Това означава на практика, че горната палата на парламента
може и да откаже да наложи подобна санкция. В наказателното право подобна факултативност е невъзможна – наказанието при извършено престъпление трябва да бъде
наложено безусловно.
За Н. Зикова отговорността на държавния глава също има наказателноправна
природа. Основен аргумент за нейното становище е снемането на наказателната му
неприкосновеност при отстраняването му от длъжност.26 Това разбиране обаче не може да бъде прието. Авторът се ограничава само до една от характеристиките на отговорността и не отчита принудителния характер на отстраняването от длъжност, което
представлява вид санкция,включваща в своето съдържание елементи на отговорност
и на наказание.
Определянето на отговорността на държавния глава като наказателноправна е
твърде спорно и от гледна точка на факта, че отстраняването от длъжност на държавния глава не е предвидено като наказание в материалното наказателно право. Ако се
приеме, че с предсрочното прекратяване на мандата му за извършено престъпление
или нарушение му е наложено наказание, то провеждането на последващ наказателен
процес ще се окаже юридически невъзможно. Този въпрос обаче решен по съвсем
различен начин в различните конституционни модели, вкл. и в Конституцията на
24

Чл. 68 от Конституцията на Франция.
чл. 93 от Конституцията на Руската Федерация.
26
„... снятие неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности” – Зыкова,
Н. Отрешение от должности Президента РФ и участие в этой процедуре Конституционного
Суда РФ. Конституционное и муниципальное право, 2006, 11, с.31.
25
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Република България. Едва след отстраняването от длъжност на президента се провежда разследване и на отстранения от длъжност може да бъде повдигнато обвинение и той да бъде осъден за извършено престъпление, като му бъде наложено и съответното наказание.
Като аргумент в полза на наказателноправаната отговорност на държавния глава
може да послужи (макар и твърде условно) снемането на неговия имунитет, който е
свързан с наказателната му неприкосновеност. На практика се стига до съществен
конфликт – една и съща санкция (принудително отстраняване от длъжност) довежда
до различни последици – юридическа (снемане на имунитета) и политическа (прекратяване на мандата на държавния глава). За да разреши този конфликт, Ж. Овсепян
разглежда отговорността на държавния глава в контекста на държавната принуда.
Конституционната санкция за автора е форма на принудително въздействие върху
държавни органи и длъжностни лица във сферата на публичната власт. Към тези
субекти на конституционна принуда той причислява и държавния глава. Според цитирания автор принудителните мерки са:
– мерки на конституционноправно предупреждение,
– мерки на конституционноправно преустановяване,
– мерки на конституционноправно възстановяване,
– други специфични мерки и санкции 27
За автора отстраняването от длъжност на държавния глава за извършено престъпление не представлява последица от носенето на конституционноправна отговорност.
28
За да докаже своето твърдение, той изследва характеристиките на санкциите при
конституционноправната отговорност, като ги разграничава от санкцията за извършено престъпление и им придава допълнителни функции, свързани с опазването на
принципа на върховенство на Конституцията. По този начин авторът разграничава
мерките на държавна принуда (наказание за извършено престъпление) от принудителните мерки на конституционноправна отговорност независимо от наличието на
неблагоприятни последици и при двата вида мерки и безспорно ясния им санкционен
характер.
Това становище не може да бъде споделено. Ако се приеме разбирането за отстраняването на държавния глава за извършено престъпление като отделна мярка на
принуда, която няма за източник конституционни разпоредби, то неизбежно ще бъде
открито противоречие с конституционноправния статус на държавния глава. Наистина, съществуват примери, при които основания за отстраняването от длъжност на
държавния глава се явяват изрично посочени престъпления (напр. в Русия), а нарушението на Конституцията като основание за носене на отговорност не е изрично регламентирано. Извършването на престъпление от страна на президента обаче винаги се
свързва и с нарушение на конституционните му правомощия и най-вече с неговата
функция на гарант на Конституцията. Не следва да се забравя и това, че независимо
от основанията – извършено престъпление или нарушение на Конституцията, мерките на конституционна принуда са идентични по своето съдържание и последици и
следователно е твърде условно в първия случай да се говори за мерки с различен
юридически характер.

27

Овсепян, Ж.И. Юридическая ответственность и государственное принуждение. Ростов,
2005, с. 244-246.
28
Овсепян, Ж. Цит. съч., с. 275.
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Разгледаните характеристики на отговорността на държавния глава довеждат до
извода, че тя не може да бъде определена като наказателноправна, дори и когато основание за нейното настъпване е извършването на конкретно престъпление. Ясно се
очертава нейният политически характер от гледна точка на субекта (държавният глава), основанията(преобладава извършването на конституционен деликт) и санкцията
(предсрочно прекратяване на пълномощията на държавния глава) на този вид отговорност. Същевременно отговорността на държавния глава разкрива от гледна точка
на посочените по-горе елементи всички характеристики и на юридическа отговорност, която настъпва при нарушаване на конкретни норми.
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НЯКОИ АСПЕКТИ НА КОНСТИТУЦИОННОТО ЛИДЕРСТВО
В УСЛОВИЯ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
д-р Маргарита Попова
УНИБИТ

SOME ASPECTS OF CONSTITUTIONAL LEADERSHIP
IN GLOBALIZATION
Dr. Margarita Popowa
UNIBIT
Анотация: В центъра на анализа е поставено политическото лидерство и конституционното право в условията на глобализация. Търси се научна обосновка на
изследваната проблематика. Проучени са съвременни и актуални възгледи и теории
за същността на политическото лидерство, достиженията на конституционното
право през призмата на универсалните човешки ценности.
Ключови думи: конституция, лидерство, глобализация
Abstract: Political leadership and constitutional law in the context of globalization are at
the center of the analysis. The scientific substantiation of the studied issues is sought.
Contemporary and current views and theories about the nature of political leadership, the
achievements of constitutional law through the prism of universal human values have been
explored.
Key words: constitution, leadership, globalization
Един от субектите в глобалния свят днес е държавата. Тя е централен играч
между многобройни международни правителствени и неправителствени организации, както и мощни бизнес корпорации включително и частни. Демократичната конституционна държава е политическо тяло, в сърцевината на което са понятията суверенитет, правова държава и човешки права. Тя е правово организирано общество, в
което властта се упражнява от физически лица на принципа за върховенство на правото. Категорията върховенство на правото е многоизмерна. Най-кратко същността и
отразява управление по писани и неписани етически правила, като властовите ограничения представляват защити и гаранции за универсални ценности като мир, хуманизъм, справедливост, толерантност, свобода, човешки права, човешко достойнство и
сигурност (§2 и §3 от преамбюла на Конституцията на Република България). Политическото лидерство се развива в рамките на обществено държавния живот – в
публичната власт, която се организира чрез правото, гражданското общество и в сферата на духовността и културата.
Темата е свързана с достиженията и перспективите на развитието на политическата наука и на политическата философия – т.е. с развитието на политическите процеси като факти и, от друга страна, със системата на утвърждаване и обновяване на
ценностите. Именно в тясна връзка с научните постижения по посочените теми се раждат
и понятията еднополюсен свят, многополюсен, многовекторен, многапластов свят.
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Многобройните геополитически и геостратегически изследвания не ни предлагат
единен поглед за това в какъв свят живеем днес след дълбоките трансформации в
края на 20 век в Централна и Източна Европа – еднополюсен, многополюсен [1] или
преходен между едностранна доминация и многополюсен свят. Сигурно е, че политическите процеси и философската оценка за тях са в коловоза на мощна взаимосвързаност и взаимозависимост на международните отношения във всичките им аспекти и
измерения в условията на глобализация. Един от възможните отговори на въпроса защо не е на лице единомислие за характера на архитектурата на световния ред днес
лежи в периметъра на правото. Независимо от бурните икономически и политически
трансформации продължава да действа Уставът на ООН и правилата за работа на
СТО. В глобален мащаб в правната сфера е все по естествено прилагането на съвместни правни стандарти. Вътрешното и международното право са обвързани, но никой не е отрекъл тяхната самостоятелност. В правен аспект разсъжденията за политическото лидерство можем да разположим на три нива:
 в рамките но конституционната държава
 в рамките на общностното право (за Република България – правото на ЕС)
 в рамките на международното право, към което трябва да се придържат всички субекти в международните отношения при спазване на принципите на
суверенна равнопоставеност и ненамеса във вътрешните работи.
Конституционното лидерство е политически ориентирано в съответствие с политическата форма на държавата и с присъщия й универсален белег за съвместен живот
на хората. Това е така, защото конституцията очертава рамките и механизмите за упражняване на властта с оглед постигане на конституционно определените цели на
държавата и обществото. А целите на конституционната държава са в мирна обстановка и в свобода да осигури сигурност, обществен порядък и общо благо при закрила на човешките права, справедливостта и човешкото достойнство. Политическото и
конституционното лидерство са в интересна връзка и взаимозависимост в руслото на
глобализационните процеси, в частност при функционирането на регионални икономически, търговски и усилващи се в политическо отношение структури. Конституционното лидерство е втъкано в нормите на демократичната конституционна държава, в
която източник на държавната власт не може да бъде никоя част от народа, политическа партия или организация, нито държавна институция или отделна личност (чл.1
от КРБ). Цялата държавна власт произтича от народа и се осъществява от него пряко
или чрез предвидените в основния закон органи. Националната държава се признава
като модерно функционираща демокрация, ако прилага установени международни
правни стандарти. Политическото лидерство разгръща в своето реално конституционно битие политически и обществени практики, които утвърждават конституционната рамка. Политическият лидер се ръководи и в мислите и в действията си от принципа за господство на нормата, за да е предотвратима злоупотребата с власт и за да се
култивират трайно и необратимо като ценности основополагащи политически категории като хуманност, самоконтрол, почтеност, отговорност, солидарност. Той знае, че
в писаните правила са втъкани трайно практикувани и уважавани от обществото неписани морални и нравствени ориентири, защити на демокрацията, които поддържат
единна неговата социалната тъкан и гарантират неговата сигурност. Правната образованост и готовността на политическият лидер да се подчинява на правната норма гарантират социалния мир. Те са залог за добър личен пример, за високо правно съзнание и за утвърждаване на правна култура в демократичната държава. Политическият
лидер знае, че това е част, макар и съществена от политическата игра. Политическото
е сложна, изменяща се категория. То обогатява своето съдържание с различни защи47
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ти на демокрацията, между които са онези неписани правила, дълбоко вкоренени и
практикувани от националните общности, които правят особено трудни процесите на
ултралибералния свят за унификация – икономическа, политическа и културна.
Какво може да помрачи тези жизнеутвърждаващи начала за политическото лидерство при изграждането на конституционните демокрации? Многобройните и разностранни анализи и оценки на „стария“ и „новия“ световен ред дават възможност и
основание да посочим следното: Живеем в свят на невиждан прогрес. В същото време наблюдаваме разпад на държавността, корупция, радикализация, екстремизъм, политическо самодоволство и политически цинизъм. Водят се санкционни и търговски
войни. На фона на още незатихнали огнища се появяват нови- по-сложни и трудно
разрешими, което е ясен знак, че системите са разхлабени и с хаотично поведение.
Нараства политически мотивираното насилие. Налице са симптоми на кризи на глобални институции. Глобалната система постепенно се придвижва към модел на фрагментирани регионални блокове, които усилват характера си на политически съюзи.
Как политическите лидери да потърсят път към ново устойчиво състояние на днешния свят. Как да преодолеят разрушителните противоборства и похабяването на огромен ресурс, включително и човешки. Как се регулират различни по своя характер
конфликти днес.
До края на второто десетилетие на 21 век глобализацията роди редица популистки движения на територията на Европа и на други континенти с придружаващите ги
демагогия, опасна реч на нетърпимост и омраза към другия, ксенофобия. Това нанесе
и продължава да причинява болезнени и взривоопасни рани върху социалната тъкан
на човешкото общество. Причините са с различен характер и са дълбоки. На първо
място, в развитието на обществата и държавите има исторически закономерности, но
не всички и не по един и същи начин са релевантни за различните политически и културни системи. Затова и износ на демокрация не може да се налага с диктаторско по
своя характер политическо лидерство с претенции за единствена правилност, пренебрегване, дори унижение, на национални обществени достижения. „Не съществуват
хуманитарни бомби, нито състрадателни войни, а населенията, които ги понасят,
броят труповете и не ги е грижа за възвишените цели (Достойнство! Свобода! Права
на човека! Цивилизация!)“[2]. На следващо място, вярно е, че наред с многобройните
позитиви глобализацията благоприятства концентрацията на финансова, икономическа и политическа мощ в ръцете на отделни субекти, за които юридическите норми и
морала отдавна са престанали да бъдат естествена среда за действие. Властват и не
носят отговорност.
В днешния препускащ често в безпорядък свят на елитите политическите лидери
се стълкновяват с дневния ред на граждани активисти, които понякога пренебрегват
механизмите на представителната демокрация, където тя е форма на държавно управление, и вкарват в употреба различни форми на пряката демокрация. Така парадоксално от недрата на гражданското общество, което по правило е коректив и на държавата и на пазара, не се бори за власт, а е територия на безкористност, съграждане на
мостове на доверие и ценен социален капитал, се появяват лидери и политически
структури, които открито атакуват властови структури и заявяват пренареждания в
публичната власт. В резултат на глобалните противоречия гражданското общество е
подложено на опасност да се радикализира.[3] Зачестяват екстремистки прояви. Глобалното виртуално пространство чрез мощни информационни технологии създава
възможности, от една страна, за по-успешно разрешаване на конфликти между нови
властови социални и лидерски структури, но, от друга, един нов арсенал се изправя
срещу класическата демократична държава с нейните конвенционални контролни ме48
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ханизми. Знанието и интелектът са водещи условия за градивно политическо лидерство и на националната сцена и в международните дела. За утвърждаване на политическо лидерство съществено значение има интелектуалното въздействие. То е мощна
тяга за вдъхновение и за събуждане на позитивна енергия. Да се намери мярката е не
само разумно, но и наложително, тъй като лидерство, което работи за непрекъснати
структурни промени в организацията, има опасност да се самоизхаби, да загуби репутацията си и общественото одобрение. Уроците на Макс Ландсбърг биха били твърде
полезни в това отношение. Ще съумее ли политическият лидер, който черпи властта
си от народния суверенитет, да действа на онова поле на играта, където ценности защитават обществото от регресивни, репресивни и дискриминационни тенденции?
Достатъчно ефективни ли са системите за отговорност, за да гарантират на управляваната човешка общност равновесие, справедливост и напредък? Обезкуражаващо ли
е, че все повече стратегии и закони се пишат по мярката и интелектуалния ръст на
политическите лидери и че най-често правото се поругава от тези, които го създават?
Нескриваното желание и действия за превъзходство във въоражаването, както и несбъднатите послания за мирен свят без ядрено оръжие очертават съдбоносни за човечеството проблеми и готовност за саможертва на политическите лидери.
Конституционното лидерство днес в модела на демократична, правова и социална държава е твърде усложнено. Обществото е силно фрагментирано. Политическият
плурализъм, както и преходността на обществения модел понякога налагат, за жалост, отблъскващи се етични стандарти. Политическият лидер се изправя пред необходимостта да търси конкретни механизми и определен тип поведение за разрешаването им. Правната регулация в случая, макар и сред най-често използваните средства,
може да се окаже недостатъчна за реализиране на успешно политическо лидерство.
Политическият лидер не може да си позволи да пренебрегне усилията за разрешаване
на пръв поглед неразрешими социални конфликти. Негова задача е да прилага стратегии за навременни промени в управлението на социалната организация, което да
носи видима позитивна промяна върху качеството на живот на хората в процес на
скъсяване на ужасяващите социални неравенства.
В многополюсния свят особено интересни и понякога натоварени с конфликтен
заряд са отношенията в системата елит – лидерство, където се разпределя властта и
елитът с удоволствие култивира и налага култура на недостижимост и ненаказуемост. Как да се пребори политическият лидер с разнопосочните емоции в обществения ни живот, превърнали се в културни стереотипи? Как да овладее страха или
гнева на обществото? С какви действия да подкрепи или да отклони неговите очаквания? Именно в периоди на опасност, нестабилност и криза се раждат и политическите лидери визионери. Според някои политолози политическият лидер визионер е
функционално полезен и вероятно необходим в периоди на ускорена промяна, когато
правителствата са принудени да предприемат структурни корекции [4] и конструктивни деструкции [5] на съществуващи властови структури.
Какво стимулира появата на такива лидери? Факторите в тази насока са твърде
много и се предопределят от конкретния социоикономически, политически и исторически контекст: необходима промяна в ценностната система, необходима мобилизация на усилията и устрема на обществото към общи цели, поддържане или реконструиране на социалния консенсус, предотвратяване на произвола от страна на управници, управленски вакуум, институционална нестабилност, корупция по върховете на държавата. Следователно политическите лидери визионери са социално необходим етап във все повече общества. Те биха могли да бъдат сериозен интеграционен
фактор в обществото. Появата им се диктува от крещящата нужда, от визия за ново
бъдеще и вдъхновяване на усилия за нови надежди.
49
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За политическото лидерство категории като почтенност и политическа отговорност са от ключово значение. Националните системи за почтенност, които притежават множество специфики, се отнасят към всички власти в конституционния модел на
съответната демократична държава. Почтеността е в основата за определяне и преодоляване на рисковете за обществото в икономическия, политическия и култулния
живот. При това водеща роля имат културните елементи, които се възпроизвеждат и
в правната регулация. От културното ниво на едно общество правим изводи за степента на неговото организационно-технологично развитие, дори за рамката на бъдещи исторически проекти. Философската страна на понятието политическа отговорност е важна за темата, доколкото политическият лидер доброволно приема това задължение. Свободата и отговорността са неделими. Културата на отговорността
предполага, че последиците от действията на политическия лидер подлежат и на морална оценка. Тъй като политическите решения имат последици върху големи група
от хора, с които не винаги има възможност да се обсъдят собствените им интереси,
въпросът за доверието и за подходящата комуникация са основополагащи. В тази
връзка за успешното носене на политическа отговорност е от значение да се владеят
културата на убеждаването, на компромиса, на консенсуса.
Животът днес изисква лидерство, излъчващо богата култура, размах, доверие.
Автентичното лидерство основано на едно от най-ценните етически блага – доверието – представлява дълготрайни усилия, действия и резултати в името на обща полезна цел.
Затова е нужна нова екология на духа, която е сърцевината на нравствеността
като отправна точка за бъдещото преустройство на сегашния свят. С политическо лидерство, което да е мисия за пълнокръвно разгръщане на добродетелната същност на
човешката природа, за нейното ускорено облагородяване и всестранно усъвършенстване.
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ПРАВНИ ОСНОВИ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
проф. Веселин Христов Цанков, д.н.
Център за юридически науки – Бургаски свободен университет 1

LEGAL BASES OF LOCAL SELF - GOVERNMENT AND LOCAL
ADMINISTRATION
Prof. Veselin Hristov Tsankov, D.Sc.
Law Faculty – Burgas Free University
Abstract: The fate of the nation state and its future in human development is one of the
current issues on the agenda in Europe. Naturally, the question of local self-government, its
systematic place, nature and role is also raised.
Key words: the fate of the nation-state; Legal bases of local self - government and local
administration.
Същност и характерни особености на местното самоуправление
Местното самоуправление е една от най-самобитните форми на управление на
социалните процеси в обществото. То носи белезите на националните традиции,
нравствени ценности, религия и морал на съответните общности. Стремежът към
самоуправление е естествен обективен процес, но същевременно е израз на правната
уредба, на политическите традиции и култура на гражданите, на степента на развитост на гражданското общество. Историческото развитие и правно-историческият
преглед показват, че местното самоуправление е трайно явление и постоянен фактор
в живота на териториалните общности. Същността му е на „спонтанен ред“, който
възниква естествено в резултат на обективни закономерности. Индивидите са се обединявали инстинктивно в по-малки или по-големи общности с цел оцеляване, взаимопомощ. Създавали са определени правила на сътрудничество и взаимопомощ,
които са прераствали в традиции и в обичайно право2. Налага се констатацията, че
общините, като форма на местно самоуправление се зараждат и развиват, като първична форма на социална организираност. Първоначално това е спонтанно, но днес
вече е и организирано.
Съвременната държава, запазвайки своето правно и политическо единство, разделя територията си на административно-териториални единици с цел да направи
управлението по-рационално и по-ефективно. Местното самоуправление се осъществява в рамките на определени административно-териториални структури. В тези
1

Проф. Веселин Цанков е работил като практикуващ юрист в сферите на миграция, убежище,
гражданство, права на човека в различни ведомства. Бил е директор на Института за държавата
и правото. През периода 2010 – 2015 е представител на Република България в Управляващия
борд на Агенцията за основните права на ЕС. Има 10 монографии и над 70 научни публикации.
2
Вж. Миланов, Ж. Местното самоуправление. С., 2001.
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структури намират приложение различни принципи – на централизация и на децентрализация, на концентрация и на деконцентрация, на самоуправление, на координация3 и т.н. Тези принципи са международни, европейски, национални и са със специфична прояви при конкретни дадености и особености на етапа в развитието.
Пълна централизация означава всичко, дори в най-малките подробности, да се
нарежда и управлява от централната власт чрез нейните органи, подчинени в административна йерархия. В историята абсолютно централизирана държава не е имало. Дори и в абсолютната монархия територията на държавата се е разделяла на административни единици, в които централното управление е съжителствало с местното
самоуправление в една или друга форма. Към настоящия етап модерната демократична държава проявява тенденция към децентрализация, т.е. към признаване самоуправителни права на административно-териториалните единици, запазвайки в същото
време за себе си върховната власт и надзора за опазване интересите на държавата.
Понятията „централизирано управление“, „децентрализация“ и „самоуправление“ са
се формирали и наложили като свързани понятия. Основната форма на децентрализирано управление в държавата е местното управление. Докато класическата линия на
разделението на властите – законодателна – изпълнителна -съдебна власт се развива
и реализира на хоризонтална плоскост, то децентрализацията на държавната власт се
извършва по вертикална линия.
В този смисъл местното самоуправление не се осъществява в изолирано пространство, а в държавата. Неговите принципи са част от организацията на държавата и
поради това имат място в основния закон на държавата – Конституцията. Местното
самоуправление е управление от публично правен характер. Населението по места
„излъчва“ власт и формира органи на власт, за да се постигнат определени местни цели. Но тези цели са и държавни цели. Държавата се отдръпва от упражняването на
присъщи нейни управленски функции, като държавната власт се самоограничава и
освободеното пространство се заема от местното самоуправление. Самоуправляващите се общности поемат функции на държавната власт и ги упражняват, вече от свое
име, спрямо граждани, юридически лица и органи на публичната власт. В този смисъл местното самоуправление изпълнява функции на децентрализираната държавна
власт, при което демократично формираните от народа местни органи осъществяват
публична власт, без обаче (с някои изключения) да са в административна зависимост
от орган на държавната власт. Осъществила се е делегация на функции и задачи от
страна на държавата спрямо самоуправляващите се общности. Там, където държавата
доброволно се е оттеглила, на това място нейната роля е поета от органите на местното самоуправление. Тези органи осъществяват публична власт; но те не са извън държавата, а са част от нея.
Основната ни теза е, че местното самоуправление е част от държавното управление. То се осъществява по делегация на държавата, цялата правна фигура на местното самоуправление действа вместо държавата. Въпросът за това кои функции да се
резервират за централното равнище на власт и кои да се делегират на местното самоуправление, се решава позитивно в Конституцията и в законодателството според установената форма на държавно устройство в синхрон с националните традиции и тенденциите в международното право и в Правото на ЕС.
Ще направя кратък преглед на основни положения в теорията и в съвременните
модерни разбирания за местното самоуправление.
3

Вж. Сивков, Цв., Централизация и децентрализация в държавното управление. С., 2016;
Стефанова, М. Местна власт и местно самоуправление. С., 2003.
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В българската правна традиция доминира разбирането (С. Чолаков, П. Стайнов,
Ж. Миланов, Б. Спасов, Цв. Сивков, М. Славова и др.), че местното самоуправление
черпи властта си от държавата, а не я има първично въз основа на собствени неотнемни изконни права. Потвърждение на това е ангажиментът на държавата, изрично
предвиден в Конституцията на Република България (чл. 141, ал. 5) да подпомага чрез
средства от държавния бюджет или по друг начин нормалната дейност на общините.
Присъства обаче и становището на проф. Б. Спасов, на проф. Мария Славова което
поддържа тезата, че общинската власт произтича пряко от народния суверенитет4.
Всъщност двете виждания не си противоречат, а се допълват, тъй като според преобладаващите научни тези, държавната власт в съвременните демократични условия на
глобализация и повсеместна либерализация също произтича от народния суверенитет. Факт е, че като историческа поява общината предхожда държавната организация
и има самоуправление, но то е различно от „местното самоуправление“ в държавата в
настоящия му вид и форми на проявление.
Правна уредба на местното самоуправление
Материята за местното самоуправление и местната администрация има принципна уредба в Конституцията. В правната традиция на България всички конституции
съдържат принципи за местно управление и самоуправление. В Търновската конституция чл. 3 гласи: „Територията административно се дели на окръжия, околии и общини. Особен закон ще се изработи за наредбата на това административно деление
върху начала за самоуправление на общините.“ Така първата българска конституция
закрепва самоуправлението на общините като основно конституционно начало. Последвалите две конституции на България от 1947 г. и от 1971 г., отделят на местното
управление вече отделни глави, но в тях принципите са претърпели съществени изменения: те са вградени в „системата на съветите“ и съответно променени по съветски
модел в духа времето и традициите през този период от време. Действащата българска Конституция отделя на местното самоуправление и местната администрация
самостоятелна Глава седма и с това следва практиките в съвременния конституционализъм в повечето държави. Освен в Конституцията, правната уредба на материята
се съдържа в редица закони. Конституцията съдържа принципите, които очертават
рамката за местното самоуправление и неговото съвместяване с държавната политика
по места. Смисълът и предназначението на тази конституционна конструкция е стабилизирането на местното самоуправление като самостоятелна правна фигура и като
степен и ниво в управлението на държавата. В този смисъл определяйки формата на
държавното устройство, Конституцията на Република България извежда местното
самоуправление като основно начало още в чл. 2, ал. 1: „Република България е единна държава с местно самоуправление“. Това се доразвива в основните положения залегнали в Глава седма „Местно самоуправление и местна администрация“:
– местното самоуправление и местната администрация следват очертанията на
административно-териториалното деление на страната. Самото административнотериториално деление се определя със закон /ЗАТУРБ/;
– общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление от народа на общината и нейните органи; орган
на местното самоуправление е общинският съвет, избиран пряко от народа на общината за 4 години (чл. 135, 136 и чл. 138);
4

Чолаков, С. Науката за местното самоуправление. Варна, 1936, с. 75; Стайнов, П. Административно право (Обща част), С., 1934, с. 86. Спасов, Б. Общината. – Закон, 1994, № 1.
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– кметът на общината е особен орган: едновременно е орган на общината, но и
орган на изпълнителната власт, като във второто си качество подлежи на пряк контрол от органите на държавната администрация (чл. 139);
– общината е юридическо лице, има своя собственост и самостоятелен бюджет
(чл. 136, ал. 3, чл. 140 и чл. 141, ал. 1);
– областта е основната единица, в която се осъществява държавното управление
по места; на равнище област държавата има своите органи, чрез които постига синхрон между национални и местни интереси (чл. 142-143);
– централните държавни органи и техните представители по места осъществяват
контрол за законосъобразност върху актовете на местното самоуправление, когато
това е предвидено със закон (чл. 144). Без изрично да е записан в Конституцията, в
отношенията централна власт – местно самоуправление, е заложен и се прилага
принципът на субсидиарността: в полето на местното самоуправление централната
власт има субсидиарна функция – ако местното самоуправление не се справя с отделни функции, централната власт осигурява изпълнението им. /пример: водната криза в
община Перник 2019-2020 г./.
Конституцията на Република България предвижда две главни равнища за публичната власт по места – общината и областта, като предвижда също, че със закон
могат да се създават и други административно-териториални единици и съответно
органи на самоуправление в тях (чл. 135).
Общинските органи имат обща компетентност за решаване на местните въпроси.
Но те поемат и задачи по делегация от централната държавна власт. Чрез децентрализацията на публичната власт Конституцията залага върху вертикалното разделение на
властите; цели се преодоляване противопоставянето на държавното управление спрямо местното самоуправление. Като гаранция Конституцията предвижда възможност
за особен процес пред Конституционния съд, когато е възникнал спор за компетенции между органи на местното самоуправление и на централната власт; общинският
съвет може да сезира съда (чл. 149, ал. 1, т. 3 и чл. 150, ал. 1). Общината е основна
клетка на местното самоуправление (чл. 136, ал. 1 от КРБ) и като такава тя функционира в две качества: като административно-териториална единица и като юридическо
лице. Общината е юридическо лице (чл. 136, ал. 3 от КРБ). Тази правна характеристика има развитие в законодателството. Съгласно ЗМСМА (чл. 14) общината е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата. Законът за общинската собственост предвижда, че общинската собственост е публична и частна (чл. 3),
съответно с различен правен режим. Общината може да осъществява стопанска дейност, да създава общински предприятия и да участва в съвместни форми на стопанска
дейност. Разходите за изпълнение на държавни функции се покриват от републиканския бюджет.
В правната теория се приема, че общината е субект както в частното право, така и
в публичното право. Впрочем, качеството на общината като публичноправен субект
се съдържа в самата Конституция (чл. 135, ал. 1, изр. 2). В това си качество общината
има следните специфични характеристики: натоварена е от Конституцията и законите да извършва публични служби и публична власт, но същевременно се намира в
особени взаимоотношения (контрол за законосъобразност) с централната държавна
власт и нейните представители по места. Следователно общината като юридическо
лице в публичното право има задачата в границите на общинското землище да организира и да реализира осъществяването на местните публични служби в интерес на
хората в дадено селище. Възложените със закон (ЗМСМА, чл. 17, ал. 1) публични
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служби са общинското имущество, общинските предприятия; общинските данъци и
такси; общинските финанси; общинската администрация; устройството и развитието
на територията на общината и на населените места в нея; образованието; здравеопазването; културата; благоустрояването и комуналните дейности; социалните услуги;
опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
поддържането и опазването на културни, архитектурни и исторически паметници;
развитието на спорта, отдиха и туризма. Конституцията на Република България изрично предвижда правото на общините да се сдружават за решаването на общи въпроси (чл. 137) и възлага на закона да създава условия за това.
Конституцията на Република България в чл. 138 урежда, че орган на местното
самоуправление в общината е общинският съвет. В решение № 12 от 1999 г. Конституционният съд прецизира, че Конституцията определя населението на общината
като самоуправляващ се субект, а общинския съвет – като орган на този субект.
Централните държавни органи и техните представители по места осъществяват контрол за законосъобразност върху актовете на органите на местно самоуправление,
само когато това е предвидено в закон /чл.144 от КРБ/. Общинският съвет е органът
на местно самоуправление. Той е условно наричан „местен мини парламент“. Общинският съвет решава най важните въпроси, като например, приемане на програмите за развитие, общинския бюджет и отчета за изпълнението му, решения по принципно важни и съществени въпроси за развитието на общината.
Кметът на общината е орган с обща компетентност (чл. 44, ал. 1 от ЗМСМА).
Според действащото законодателство кметът на общината работи в две качества: като орган на общината (с уредба в ЗМСМА) и като териториален орган на изпълнителна власт (с уредба в ЗА), чиито актове и действия се контролират от държавната
администрация в лицето на областния управител. В дейността си кметът се ръководи
от Конституцията, международните договори, по които Република България е страна,
от Правото на ЕС, от законите и другите правни актове, от актовете на общинския
съвет и от решенията на населението.
Правомощията на кмета на общината са изброени в каталог (чл. 44, ал. 1
ЗМСМА). Той ръководи цялата изпълнителна дейност на общината; насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи; назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, главния секретар на общината,
кметските наместници, началниците и служителите в общинската администрация и
налага дисциплинарни наказания; отговаря за опазването на обществения ред, като за
осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби; организира изпълнението на общинския бюджет; организира изпълнението на дългосрочните програми; организира изпълнението на актовете на общинския съвет и се отчита пред него за това; организира изпълнението на
задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на Републиката и
на Министерския съвет; възлага изпълнението на свои функции на кметовете на
кметствата и на районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и
законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на районните кметове и кметовете на кметства;
поддържа връзка с политическите партии, обществените организации и движения, и с
другите органи на местно самоуправление в страната и в чужбина; организира и ръководи управлението при кризи; възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения, организира тяхното изпълнение; изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданското състояние; представлява общината пред
физически и юридически лица и пред съда; осигурява организационно-техническото
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обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен
глас; утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.
Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции,
възложени му от централните държавни органи (чл. 44, ал. 4 от ЗМСМА). В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди. Особено внимание заслужават отношенията между общинския съвет, кмета на общината и областния управител (чл. 45, ЗМСМА).
Европейски аспекти на местното самоуправление
Европейската харта за местното самоуправление (ЕХМС) е многостранен договор-конвенция, приета от държавите-членки на Съвета на Европа, отворена за подписване на 15 октомври 1985 г. и влязла в сила на 1 септември 1988 г. Тя заема централно място сред международноправните актове, посветени на местното и регионалното развитие и е основен акт, който утвърждава и защитава местното самоуправление. Хартата е акт на Съвета на Европа, който поставя проблемите на местното самоуправление като един от своите приоритети. Република България се е присъединила
към ЕХМС и я е ратифицирала със закон (в сила от 1 септември 1995 г.) с декларация, че не се счита обвързана по един от параграфите.
Местното самоуправление отразява специфичните особености на отделните региони в съответните държави. Очевидно има много специфики в отделните региони и
държави. Ето защо Хартата развива основните принципи, като регламентира, че местното самоуправление трябва да бъде заложено като основно начало в конституционния ред на всяка държава и съответно доразвито в законодателството; съдържа легално определение за местното самоуправление (чл. 3): правото и реалната способност
на местните власти да регулират и управляват в рамките на закона съществена част
от обществените дела на своя отговорност и в полза на своето население. Това право
се упражнява чрез съвети и събрания, избрани чрез свободни преки избори, с равно
избирателно право и тайно гласуване, пред които изпълнителните органи са отговорни. Хартата акцентира върху принципа, че административен контрол върху местното
самоуправление се упражнява само по начините и в случаите, предвидени в Конституцията и закона. Хартата е най-ранният правен инструмент, който въвежда принципа за субсидиарността5.
Държавите, подписали Хартата, са длъжни да гарантират политическата, административната и финансовата независимост на местните власти. В теорията и практиката се приема, че съвременното българско законодателство отговаря на тези изисквания. Интересен е начинът на обвързването на държавите с ЕХМС: присъединяващата се държава трябва да се счита обвързана поне с 20 параграфа от Част първа, от
които поне 10 да са измежду основните начала на местното самоуправление, закрепени в Хартата; следователно държавата има право на избор от тях и задължително ги
посочва при депозирането на ратификационните документи в Съвета на Европа. От
това произтича, че държавата има право и на декларации, които да ограничават поетите по Хартата задължения, с оглед на конституционни и законови особености и
национални традиции. Такава декларация относно чл. 7, § 2 Република България е
направила при ратифицирането на Хартата6. ЕХМС съдържа механизъм за упражня5

Виж. Воденичаров, Ал. Правна същност на Европейската харта за местно самоуправление.
Сп. Съвременно право, 1998, № 1.
6
ДВ, бр. 28 от 1995 г. Разпоредбата, по която Република България е направила декларацията,
установява принципа на съответна финансова компенсация за разходите, извършени от
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ване мониторинг за нейното прилагане, като всяка държава-страна по договора е
длъжна да предоставя на генералния секретар на Съвета на Европа информация за
актуалното национално законодателство и съответствието му с принципите на хартата. В рамките на Съвета на Европа Република България има свои представители в
двете камари на Конгреса на местните и регионалните власти в Европа – Камарата на
местните власти и Камарата на регионите.
Местното самоуправление и Европейският съюз
Република България има свои представители в Комитета на регионите. Той е институция със съвещателни функции, която подпомага Съвета, Комисията и Парламента, за да се осигурява съобразяването на решенията на органите на ЕС с регионалните и местните власти; основава се на политическия опит на членовете му на регионално и местно ниво. Регионите, градовете и местните власти чрез своите представители участват във взимането на решения в ЕС. Основна цел на Комитета на регионите е да засили икономическата и социалната сплотеност на държавите-членки. Основните принципи, залегнали в работата на Комитета, са на първо място субсидиарност,
според който в държавите-членки на ЕС решенията трябва да се вземат на възможно
най-близкото до гражданите ниво. Поради това ЕС не бива да се ангажира с решаването на задачи, които са от компетенциите на национални, регионални и местни
администрации. На следващо място – принцип на сближаване, като всички нива на
управление трябва да се стремят да работят в непосредствена близост с гражданите,
като организират своята работа по прозрачен и достъпен за гражданите начин, така
че да знаят те как и пред кого да заявяват позициите си. И принципа на партньорство
на европейско, национално, регионално и местно ниво. Тези общности са независими
и трябва да бъдат включени еднакво в процеса на взимане на решения.
Комитетът на регионите е независим орган. Договорът от Ница, подписан през
декември 2002 г., предвижда членовете на Комитета на регионите или да са получили
мандат на местни или регионални избори, или да са политически отговорни пред изборен орган. Членовете на този комитет не са обвързани със задължителни инструкции и не живеят в Брюксел. Те получават регионален или местен мандат и остават в
своите региони, колкото се може по-близо до населението. Срещат се 5 пъти годишно на пленарни заседания, на които приемат мнения, подготвени чрез тяхно сътрудничество с различни комисии. Комитетът на регионите осигурява по-пълноценна
връзка между европейските институции, от една страна, и регионите, общините и
градовете на страните от ЕС, от друга. Отговорностите на Комитета покриват такива
разнообразни и важни за регионалните и местни власти области, като: транспорт;
заетост; социална политика; осъществяване на решения, касаещи Европейския социален фонд; образованието и младежта; професионално обучение; култура; здраве;
транс европейски мрежи; специфични структурно-политически дейности, извън обхвата на фондовете; определяне на задачите, целите, организацията и общите правила
на Структурните фондове, определени от функциите на фондовете за сближаване;
осъществяване на решения във връзка с Фонд Европейско регионално развитие;
околна среда. Всяка от 6-те комисии на Комитета покрива една или повече сфери.
Тези комисии проучват документите, издадени от Съвета, Комисията или Парламента, и предлагат проекти на становища по основните въпроси. На пленарните заседаизборните местни представители при изпълнение на функциите им, а също, в случай на нужда,
и финансова компенсация за пропуснати ползи или възнаграждение за извършената работа и
съответната социална осигуровка.
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ния проектите стават становища, които се предават на Съвета, Комисията и Парламента.
В заключение бихме могли да предложим цитат от Стратегията на Съвета на
Европа за иновации и добро управление на местно равнище, приета през 2007 г.:
„доброто управление на местно ниво е от фундаментално значение поради факта, че
местното управление е най-близо до гражданите и им предоставя основни за техния
живот услуги, а и точно на това ниво те могат да усетят ясно принадлежността си
към предприемане на действия в полза на обществото, като цяло“. Стратегията възприема 12 принципа на местното управление, последователното възприемане на които от българското законодателство и практика е в процес. Проф. Мария Славова
предлага в труда си от 2019 г. „Местно самоуправление и местна администрация“,
бъдеща кодификация на материята на местното самоуправление, като изцяло и безрезервно подкрепям тази идея, тъй като съм убеден че ще допринесе до по-добра уредба и правоприлагане в интерес на гражданите и на обществото.
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МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО И ПРИЛАГАНЕТО
НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
д-р инж. Хасан Азис
Бургаски свободен университет

LOCAL SELF-GOVERNMENT IN GREECE AND TURKEY - A
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT AND
IMPLEMENTATION OF DECENTRALIZATION
Hasan Azis, PhD
Burgas Free University
Abstarct: The article is dedicated to the local self-government in Greece and Turkey, with a
brief comparative analysis made of the situation to date. The process of decentralization in
both countries and the degree of implementation were followed-up, and whether the
principle of subsidiarity is observed. In the modern state, strong and functional local selfgovernment, with its inherent characteristics, reveals the democratic face of the political
system and the constitutional structure and is an indicator of modern development and a
strong civil society. Among the aspects considered are: analysis of local self-government
reforms in Greece and Turkey; assessment of decentralization using a comparative analysis
of the process in both countries from the perspective of the local self-government;
democracy. The conclusions outline the positive aspects of the changes taking place over
the last 20 years and the difficulties in implementing decentralization.
Keywords: local self-government, decentralization, central government, regional
government, citizens, administrative services, competencies, municipalities, Greece,
Turkey.
Увод
Обществото се нуждае от качествени публичните услуги, от действителни гаранции за широко участие на неговите граждани във формирането на такава политика,
чрез която да се осигури равен достъп до тях. В условията на европейско членство
децентрализацията на управлението се поставя пред държавните и общински органи
като неотложна задача. Ограниченият брой разработки и публикувани материали в
специализираната литература, които разглеждат процеса на децентрализация, на подобряване на публичните услуги и конкретизиране на правомощията при политическа, фискална, функционална, териториална и финансова децентрализация, както и
технологията за избор на стратегия за управление на промяната, затруднява от години местното самоуправление като цяло.
Проблемите, свързани с децентрализацията, с разделението на правомощията
между централната и местната власт и необходимостта от тяхното детайлно анализиране, изследване и създаване на работещи модели за решаването им в практиката, са
основание за по-задалъбочен анализ. Способността успешно да се дефинират харак59
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теристиките и постиженията на децентрализация в два различни типа страни – кандидат-член на Европейския съюз – Турция и дългогодишен член на Европейския съюз –
Гърция, се превръща както в ключова необходимост за различните видове структури
и участници в този процес, така и за постигане на стратегическата цел на членството
в ЕС – кохезията.
Като кандидат за член на ЕС Турция постига определени резултати чрез реформи
в законодателната и административна сфера за децентрализация на регионално и
местно ниво. Това предполага необходимост за продължаването на процеса с цел
покриване на основни показатели за приемлива степен на децентрализация, съизмерима със страните-членки.
Като дългогодишен член на ЕС Гърция има добри постижения за реализиране на
процеса на децентрализация на местно и регионално ниво на самоуправление. Независимо от това и тук се налага да се предприемат действия за усъвършенстване на
показателите за прилагане на принципите на децентрализация на различните нива на
управление.
В студията фокусираме вниманието върху реформите в публичното управление
на тези две държави, които имат за цел да организират по нов начин субнационални
административни и изпълнителни процеси, включително управление на човешките
ресурси, финансово управление, електронно управление и др.
Измерването на децентрализацията е предизвикателство за всички администрации с оглед нейната многоизмерност и хетерогенност. Фискалните индикатори са полезни за осигуряване на макроикономическа представа за децентрализацията, но остават частични. Ако акцентът бъде поставен само върху фискалните аспекти, това
може да доведе до изкривено тълкуване на реалността, ако не бъде допълнен от анализ, който да надхвърли тези показатели. Колкото и да са от решаващо значение, те
не са недостатъчни, за да се установят реалностите на децентрализацията. Те трябва
да бъдат придружени от допълващи се подходи, включително количествени и качествени показатели, за да се определи реалният размер на децентрализацията, да се
разберат правилно тенденциите и да се оцени точното им въздействие и резултатите
от децентрализацията.
Гръцкият модел на децентрализация
Гръцката административна система понастоящем носи много характеристики на
децентрализация. Регионите функционират като местни административни единици
на държавната власт. Префектурите започват да действат като второ ниво на местно
самоуправление през 1995 г., а през октомври 1998 г. се провеждат изборите за втори
мандат на техните представители – за периода 1999 – 2002 г.
Две от административните реформи, проведени в Гърция, променят в основи
структурата и взаимодействието на елементите на държавното управление, а именно Реформата „Йоанис Каподистриас“ и Реформата „Каликратис“.
Реформите „Йоанис Каподистриас“ (Закон 2539/1997) превръщат местните институции в общински власти на местно ниво и развиват децентрализираната администрация на регионално равнище. В резултат на тази програма се обединяват 5775 общини и селски общности в 900 по-големи общини и 134 разширени общности. В рамките на „Каподистриас“ местната власт се състои от две напълно независими нива на
власт. Първото ниво съдържа 900 общини и 134 общности, които имат пълна административна автономия. Тези общини са управлявани от кмет, зам.-кметове, общински
съвет и кметска комисия, избирани за четири години на всеобщи избори. Във второто
ниво са включени 52 саморегулиращи се префектури с ниско ниво на компетенции.
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Те се явяват деконцентрирани структури, ръководени от избран префект и префектурен съвет, обединени в 13 региона.
Фиг. 1. Организационна структура –
Програма „Йоанис Каподистриас“

ЦЕНТРАЛНО
ПРАВИТЕЛСТВО

Държавни региони –
13

Първо равнище местни
власти – 1 034
Общини
Общности

Второ равнище местни
власти – 50
- Префектури
- Разширени префектури
- Подпрефектури

Визията на новата програма за реформа на административната система на Гърция, наречена „Каликратис“, е създаване на реални децентрализирани органи с реални правомощия.
Планът е гласуван на 4 юни 2010 г. и публикуван в „Държавен вестник“ А’, бр. 87
от 7 юни 2010 г. като „Закон 3852“ с наименованието „Нова архитектура на самоуправлението и на децентрализираната администрация – Програма „Каликратис“ и носи
името на един от архитектите на Партенона на Акропола в Атина – Каликратис.
Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.
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Поставените цели на новата административна реформа са за постигане на1:
Намаляване на бюрокрацията;
Децентрализация на местното самоуправление;
Регионална децентрализация чрез въвеждане на пряко избрани регионални власти;
Участие на гражданите в процеса на управление и утвърждаване на демокрацията.
Програмата „Каликратис“ се възприема като по-интегриран процес на децентрализация на двете нива на управление, опитвайки се да създаде условия за повишаване
на ролята на местните власти, модернизиране на административното управление и
укрепване на демокрацията.
Табл. 1. Преход от Програмата „Йоан Каподистриас“ към „Каликратис“2
Бивша Структура

Настояща структура

1034
Общини – Общности
(900 общини и Първо ниво местни власти
134 общности)

325

54

Администрации на регионите 13
Второ ниво местни власти

47

Обикновени областни
самоуправления

3(7РА)

Разширени областни
самоуправления

19

Епархии

13

Региони

7

Общини
Първо ниво местни власти

Региони
Второ ниво местни власти

Децентрализирани
административни власти

Новата архитектура за самоуправление и децентрализация – Програма „Каликратис“ е насочена основно и към преминаване от административен централизъм към
по-голяма независимост на регионите и общините чрез прехвърляне на отговорности
от центъра към регионите и местните органи на управление.
Един от най-важните резултати от реализирането на новата програма е създаването на регионите като „междинно“ ниво на управление между общините и държавата.
Новосъздадените региони са самоуправляващи се териториални единици и формират
горната част на местната власт. Във всеки регион са създадени регионални власти
(Perifereiakis Enotites) в границите на предишните префектури и бившите провинции
(епархии). Едновременно с това са въведени и два метрополисни региона (в Атина и
Солун) за насърчаване на дейностите по градоустройство и териториалното устройство, подобряване на качеството на живот и опазването на околната среда.

1
2

www.kallikratis.ypes.gr
Council of Europe, Structure and Operation of Local and Regional Democracy-Greece, 2012.
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Фиг. 2. Организационна структура – Програма „Каликратис“

Реформата „Каликратис“ осигурява възможност на гражданите да участват в процеса на местното самоуправление като създава и нови институции в териториалното
управление – Консултативен комитет, институцията омбудсман, Съвет за интеграция
на имигрантите, издаване на „Харта на правата и задълженията на гражданите“ за
всяка община.
Разпределението на децентрализираните администрации, региони и общини след
Реформата „Каликратис“ е както следва:
Табл. 2. Децентрализирани администрации след Реформата „Каликратис“
№
по
ред

Деконцентрирани
администрации

Региони

Общини

Източна Македония – Тракия

22

Централна Македония

38

Западна Македония

12

Епир

19

Тесалия

25

Централна Гърция

25

1.

МАКЕДОНИЯ – ТРАКИЯ

2.

ЗАПАДНА МАКЕДОНИЯ – ЕПИР

3.

ТЕСАЛИЯ – ЦЕНТРАЛНА ГЪРЦИЯ

4.

Пелопонес
ПЕЛОПОНЕС – ЗАПАДНА ГЪРЦИЯ –
Западна Гърция
ЙОНИЙСКИ ОСТРОВИ
Йонийски острови
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Атика

66

Северен Егей

8

Южен Егей

34

КРИТ

Крит

24

ОБЩ БРОЙ

13

325

Източник: Министерство на вътрешните работи, Гърция, 2011 г.
Структурата на децентрализираната администрация и второто ниво на самоуправление в Гърция след проведената Реформа „Каликратис“ е изобразена на следната
фигура:
Фиг. 3. Структура на децентрализираната администрация
и второ ниво на самоуправление в Гърция след Реформата „Каликратис“

Най-значимите реформи в историята на административната уредба на Гърция
през последните две десетилетия допринасят основно за модернизирането на държавата чрез повишаване на ролята и ефективността на местните и регионалните власти.
Проведените промени с Плана „Йоанис Каподистриас“ имат за резултат основно
пространственото преструктуриране на страната чрез окрупняване на силно раздробените местни общности (кметства) в по-големи общини.
Административната система на управление, съгласно Закон 3852/2010, известна
като Програма „Каликратис“, въвежда следните схеми на управление на първо и
второ ниво на самоуправление:
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Фиг. 4. Организационна структура на управлението
след Реформата „Каликратис“

Същевременно модернизирането на регионалните отдели и на първото ниво
местни власти се осъществява посредством специална програма за административна
реформа, наречена „Kleisthenis“, чрез която се цели въвеждането и приложението на
информационните технологии в цялата административна система на държавата.
Основната задача на местните власти в Гърция е да се грижат за социалните, икономическите, културните и интелектуалните интереси на своите граждани в съответствие с конституционните разпоредби. Общините и общностите имат неограничени
правомощия относно местните дела като основните им отговорности касаят предоставянето на комунални услуги, поддръжката на пътища и градоустройство, осигуряването на детски ясли и градини, социални дейности, опазване на околната среда,
предоставяне на лицензи и др. Префектурите отговарят за икономическото, социалното и културното развитие като не се месят в задълженията на общините.
Според новите законодателни разпоредби (Закон 2503/97), уреждащи децентрализираното управление в Гърция и адаптирането на гръцката държавна администрация към новото устройство, регионите са децентрализирани административни единици със собствена организация. Регионите имат много съществена роля в новата схема
на управление. Те имат собствен бюджет, държавни служители и съвременни механизми за управление на кредити за регионални проекти. Тези кредити се отпускат
или от национални фондове, или от фондове, осигурени от програми на ЕС. Според
чл. 24 на Правилника за общините и общностите всички местни дела са отговорност
на общините и общностите, чието основно задължение е да се грижат за социалните,
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икономическите, културните и интелектуалните интереси на своите граждани в съответствие с конституционните разпоредби.
Що се отнася до общините и общностите, местните дела касаят всички въпроси,
чийто обхват не прехвърля териториалните им граници. Префектурните власти са
местни органи с общи прерогативи да упражняват обществена власт, и всички техни
отговорности са изключително в рамките на териториалните им граници. Критерият
за разграничаване на отговорностите на второ ниво – местни власти (префектурите) и
първо ниво – местни власти (общините и общностите) по различни местни проекти, е
територията, отнасяща се към всяка местна управа.
Второто ниво местни власти упражнява власт само ако даденият въпрос надминава обхвата на общината или общността (напр. местни пътища, междуобщински проекти) или ако прерогативите принадлежат на първото ниво местни власти, но не могат да бъдат приложени на това равнище, тъй като необходимата инфраструктура и
ресурси са на разположение само на второто ниво местни власти.
Задачите на централната власт (с изключение на отдел „Гражданска авиация“),
които съответстват на отговорностите на префектурите, могат да бъдат делегирани
чрез президентски указ като същевременно им се осигурят ресурсите, необходими за
осъществяването им.
Префектурните власти са приели всички отговорности на старите префектури и
държавни префектурни служби, които са съществували преди те да бъдат установени
през 1994 г., с изключение на въпроси, свързани с общинската собственост и (1) националната отбрана, министерствата на външните работи, икономиката и правосъдието; (2) надзора над първото ниво местни власти; (3) гръцката национална статистическа служба към Министерството на икономиката; (4) пограничните станции за
наблюдение на здравето на животните и други регионални служби на Министерството на земеделието.
Префектурните власти отговарят за икономическото, социалното и културното
развитие на техните региони. Те не наблюдават първото ниво местни власти и не се
месят в техните задължения. Не съществува йерархична зависимост между различните нива на местно самоуправление.
Всяка регионална власт представлява обособена децентрализирана административна единица. Нейните задължения включват услугите, които предоставя на цялата
си територия, включително и услугите в префектурата и отговорностите на генералния секретар на региона, който е представител на държавната администрация на регионално равнище. Регионалните органи имат пълната и решаваща власт да упражняват правата на държавната администрация на регионално ниво. Регионалните власти
са отговорни за наблюдението на първо и второ ниво местни власти и за предприемането на необходимите мерки за тяхното нормално функциониране и за приложението
на системата на административна децентрализация.
В основни линии регионите прилагат националната политика и политиката на
ЕС, свързана с икономическото, социалното и културното развитие на тяхната територия. Подпомагат дирекциите на централната власт и правителството в очертаването на политиката за регионално развитие. Прилагат държавната политика на регионално ниво, като играят изпълнителна роля за координирането и наблюдението на
определени правителствени политики и служат за връзка между централната власт и
гражданите и техните проблеми. С решение на своите общински съвети две или повече общини могат да си сътрудничат в изпълнението на проекти, в осигуряване на
оборудване и материали за предоставянето на услуги, както и при планиране на програми за развитие на територията им.
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Междуобщинските споразумения за сътрудничество подпомагат сътрудничеството между съседни общини и общности. Те са свързани с въпроси, касаещи техните
отговорности и прилагането на мерки с по-широк обхват за дадената географска област.
По тези споразумения могат да участват само първо ниво местни власти. Те дават
възможност на местните власти да делегират отговорности на други местни власти,
както и да осигуряват помощ при изпълнението на дадена задача. Ако общината или
общността не може да се справи сама с дадени технически или икономически проблеми, възникнали от една или повече задачи, такова споразумение ѝ позволява да получи помощ при осъществяване на своите задължения.
Турският модел на децентрализация
Република Турция е разделена на 81 вилаета, управлявани от назначен валия.
Всеки от вилаетите се състои от няколко околии. Административният център на вилаета формира централна околия, която се ръководи от заместник-валията на вилаета.
Всички останали околии във вилаета имат каймаками (околийски управители),
назначавани от президента по предложение на Министерството на вътрешните работи.
Обикновено всяка околия се състои от една община, чийто кмет се избира в преки
избори от населението. Когато една околия е прекалено голяма по територия и население, се обособява повече от една община. Географските региони са 7 на брой.3
Административната реформа на местното самоуправление в Турция има значителен напредък, основаващ се на вече приетите конституционни текстове, а след 2005 г.
и като нормативни изменения на:
Закона за общините – №5393/2005;
Закона за голямата градска община – №5216/2004;
Закона за специализираната областна администрация – 5302/2005;
Закона за селото – 442/1924.
Това дава възможност постепенно да се създадат условия за еднакво развитие на
общините в Република Турция. Конституцията отдава специално значение на местните власти и в няколко разпоредби определя принципите, по които ще функционират и
ще изграждат административното управление. Основният принцип на структурата на
управление на Турция е определен в чл. 123 на Конституцията от 1982 г.:
„Управлението представлява едно цяло със своите структури и задължения и се
регламентира със закон. Създаването и задълженията на управлението се основават
на принципите на централизираната и децентрализираната власт. Публичното юридическо лице на управлението се създава със закон или президентски указ.“4
Принципите, произтичащи от основополагащия чл. 127 от Конституцията на
Турция за местното управление са:
Местните администрации (местните власти) са публични юридически лица, създадени, за да покрият общите нужди на населението в областта, общината и селото.
Създаването, задълженията и правомощията им се регламентират със закон в
съответствие с принципа за децентрализация.
Органите за вземане на решения се определят с избори.

3

Dulupçu, M. A. (2005). Regionalization for Turkey an illusion or a cure?, European Urban and
Regional Studies, 12 (2), pp. 99 – 115.
4
Държавен вестник на Турция, №17863/18.10.1982 г., Закон №2709 – Конституция на Република Турция, публикуван на 09.11.1982 г.
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Министърът на вътрешните работи разполага с правото да отстрани от длъжност
до окончателно съдебно решение местни административни органи или членове на
тези органи при предприето следствено или съдебно производство с обвинение за
престъпление по служба.
Изборите за местна администрация се провеждат веднъж на пет години.
Централната власт има настойнически правомощия над местните администрации.
Целта на административното настойничество е осигуряване на единството на публичните функции, спазване на принципа за целостта на администрацията и защитата на
обществения интерес.
Взаимоотношенията между институциите се регламентират със закон.
Местните власти могат да създават обединения с разрешение на Министерския
съвет.
Със закон може да се въвеждат специални форми на управление
На местните администрации се осигуряват източници на приходи, пропорционални на техните задължения.
Табл. 3. Конституционни промени на административната реформа в Турция
№ по КОНСТИТУЦИЯ
ред
ЗАКОН
1.

1921 г.
Закон за основната
организация
(Teşkilatı-ı Esasiye
Kanunu)

ОБЩИНА

ОБЛАСТ

Частична автономност на подобщина.
Не се признава автономност на общините
Управлението на подобщината е с три
органа:
Общо събрание на
подобщина
Управителен съвет
Управител на подобщина (nahiye, bucak)
Кметът на Истанбул
се назначава от централната власт
Членовете на Общото
събрание на Истанбул
се назначават от
Падишаха
Кметовете на другите
общини от провинцията се назначават
от избраното Общо
събрание

Автономност на
област
Управлението на
областта е с три
органа:
Общо събрание на
областта – с пряк
избор, двугодишен
мандат
Управителен съвет
Председател на
областта – избира
се измежду членовете на Общото
събрание
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Въвежда се „принци- - Приема юридипа на децентрализа- ческите лица на
ция“ за местните
областите
власти, но без правомощия за тях
Приет е специален
Закон за Община
Анкара – кметът на
Анкара се назначава
от централното правителство
Структуриране на органите на общината:
Кмет на община
Съвет на общината
Общо събрание на
общината

Чл. 112 от Конституцията обосновава управлението на принципите на централизация и децентрализация
Чл. 116 от Конституцията определя местните власти като юридически лица, покриващи нуждите на областта, малкия град и
селото
Въвежда се разпоредбата „осигуряване на
източници на приходи, пропорционални
на задълженията“
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- Със Закон 307 от
1963 г. се изменя
Закон 1580 от 1930 г.
и се премахва
утвърждаването на
избраните кметове
от областния управител или от Президента

- Приема се

Закон 1580 от
1930 г. –
Закон за общините, отнасящ се до
всички общини
- В Истанбул
областта и
общината са
обединени –
областният
управител е и
кмет на града, а кметът
на Анкара се
избира от
министъра на
вътрешните
работи
- Общините се
възприемат
като провинциални
структури на
централната
власт – „модел на централизирана
бюрокрация“
- Приети са
най-всеобхватните разпоредби, касаещи местното управление
- Приета е разпоредба за
избор от народа на
„главните органи за взимане на решения“ на
местните
власти, а загубата на ква-
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Със Закон 307 от 1963 г.
кмета на общината се
избира „от страна на
народа, с едностепенен избор по мажоритарния принцип“

4.

1982 год.

лификация на
орган се извършва по
съдебен ред
- Избора на
Общите събрания на общините е по
метода на
„пропорционално представителство“
- За балансиране на властта
на кмета на
общината Общото събрание е с правомощия за „отправяне на
питания“
- Органите за взима- - Конструирането - Най-подробно
не на решение – Об- на Общото събра- регламентира
щото събрание на об- ние на областта е
ни от Констищината и Общото
чрез избори
туцията на
събрание на старейфункциите и
шините на селото
структурата
встъпват в длъжност
на местните
чрез избори
власти
- Централната
власт има правомощия на
административно настойничество над
местните
власти
- Разширява
административното
настойничество над местните власти
- Изборите за
местна власт
се провеждат
на пет години

Източник: Авторова разработка.
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В Турция функционират два вида общини – община и голяма градска община,
които се степенуват като областни общини, общински общини и малки градски общини. Големите градски общини също имат двустепенна система, състояща се от голяма градска община на район и голяма градска община.
В новия Закон за общините – Закон 5393/20055, чл. 3, а) и б), са дадени както определенията, така и органите на общината:
а) „Община: Публично юридическо лице, притежаващо административна и финансова автономност, създадено с цел да покрива местните съвместни нужди на жителите на малкия град, чиито органи за вземане на решения се формират чрез избор
от страна на избирателите;
б) Органите на общината са: Общо събрание на общината, Общински съвет и
кмет на общината.“
Общото събрание на общината е органът за вземане на решения на общинската
администрация и се избира пряко от народа за срок от пет години.
Табл. 4. Брой на членовете на Общото събрание на общините в Турция
№ по ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Население на общината Брой на членовете на Общото събрание
До 10.000
10.001 – 20.000
20.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 – 250.000
250.001 – 500.000
500.001 – 1.000.000
Над 1.000.000

9
11
15
25
31
37
45
55

За конструирането на Общото събрание на голямата община не се провеждат отделни избори, а една пета от членовете, получили най-много гласове на Общите събрания на районните общини в рамките на голямата община са същевременно и членове на Общото събрание на голямата градска община. Кметът на голямата градска
община е и председател, а кметовете на районните общини са членове по право на
Общото събрание на голямата градска община6. Основните функции на Общото събрание са обсъждане и приемане на стратегическия план и инвестиционните и работни
програми, приемане на бюджета и окончателната сметка, както и годишния доклад
за дейността, обсъждане и утвърждаване на устройствените планове, приемане на
плана за околната среда на областта в големите градски общини и областни общини.
В голяма степен обаче процесът на централизация в Република Турция създава
условия за относителна децентрализация на управлението, макар че са налице силни
ангажименти на местната власт по отношение на локалното управление. На практика
с конституционните промени от 1982 и 2017 година се утвърждават „правомощията
на административно настойничество“ на централната власт над местното управление
в сравнение с промените в основния закон от 1961 г.
5
6

ДВ на Турция, бр.25874/13.07.2005 г., Закон 5393 – Закон за общините.
ДВ на Турция, бр.25531/23.07.2004 г., Закон 5216 – Закон за голямата градска община, чл. 12.
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Табл. 5. Управителни органи на звената на местното управление в Турция7
Звена

Органи

Областна
специализирана
администрация
(ОСА)

Областно
общо
събрание
(ООС)
Областен
съвет

Община

Голяма
градска
община
(ГГО)

Основни характеристики

Орган за взимане на решения.
Избира се пряко от народа.
Общото събрание избира председателя си измежду членовете си.
Консултативен орган, частично орган за взимане на решения
и изпълнителен орган.
Състои се от избрани и назначени членове. Половината от
членовете (5) се избират измежду ООС; останалата половина
(5) се избират от областния управител измежду
ръководителите на звена.
Областният управител председателства Областния съвет.
Областен Глава, изпълнителен орган и представител на ОСА.
управител Назначава се от централната власт.
Председателства Областния съвет.
Общо съб- Орган за взимане на решения.
рание на
Избира се пряко от народа.
общината Кметът на общината председателства Общото събрание.
(ОСО)
Съвет на
Консултативен орган, частично орган за взимане на решения
общината и изпълнителен орган.
Състои се от избрани и назначени членове. Половината от
членовете (3 – 5) се избират измежду ОСО; останалата
половина (3 – 5) се избират от Кмета на общината измежду
ръководителите на звена.
Кметът председателства Съвета на общината.
Кмет на
Глава, изпълнителен орган и представител на общинската
общината администрация.
(КО)
Избира се пряко от народа.
Председателства Общото събрание на общината и Съвета на
общината.
Общо
Орган за взимане на решения.
събрание Състои се от членове, избрани по косвен път (кметове на
на ГГО
районни общини и общини от първа степен, и част от
членовете на Общото събрание).
Общото събрание се председателства от Кмета на ГГО.
Съвет на
Консултативен орган, частично орган за взимане на решения
ГГО
и изпълнителен орган.
Състои се от избрани и назначени членове. Половината от
членовете (5) се избират измежду Общото събрание ГГО;
останалата половина (5) се избират от Кмета на ГГО
измежду ръководителите на звена.
- Кметът на ГГО председателства Съвета на ГГО.

7

Arıkboğa,E.(2008), Yerel Yönetimler ve Organları: OrganlarArası İlişkilerin Üç Boyutlu Analizi
(164-165), Ankara: NobelYayın Dağıtım.
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Глава, изпълнителен орган и представител на администрация
на ГГО.
Избира се пряко от народа.
Председателства Общото събрание на ГГО и Съвета на ГГО.

Сдружение Орган за взимане на решения.
на селото Състои се от всички избиратели, живущи в границите на
селото.
Кмет
Глава и изпълнителен орган на селото.
на селото Избира се пряко от Сдружението на селото.
Глава на Общото събрание на старейшините.
Общо
Орган за взимане на решения.
събрание Състои се от избрани членове (членове, избирани пряко
на
от Сдружението на селото) и членове по право (имамът и
старейшин учителят на селото).
ите
Общото събрание на старейшините се председателства от
кмета на селото.

От 1963 г. кметът на общината се избира пряко от народа. Кметът и Общото
събрание на общината се избират едновременно за срок от пет години. Кметът на общината има правото да назначава целия персонал и всички ръководители на администрацията. Генералният секретар на общината и генералните директори на свързаните дружества, които са в структурата на големите градове, се назначават от министъра на вътрешните работи по предложение на кмета на общината. Кметът предоставя
информация на Общинския съвет, който е без правомощия за назначаването на общинските служители и ръководството на общината. Съгласно чл. 37 от Закон 5393 –
Закона за общините, „кметът е глава на общинската администрация и представител
на юридическото лице на общината“, което се изразява едновременно в управление
на общината и председателстване на Общото събрание и на Общинския съвет.
Поради това че е и председател на Общото събрание на общината, и на Общинския съвет, кметът на общината е с правата да определя и управлява целия дневен ред
и решенията на общината.
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Фиг. 5. Организационна структура на Голяма градска община8

КМЕТ
на Голяма
градска община

ОБЩО
СЪБРАНИЕ

Началник на
кабинета

Комисии

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ

Съветници

Заместник‐

Директо
р на

Председател
на Надзорен
Директо
съвет

Вътрешен
контрол

Директо
р на

р на

Главен
секретар

Зам.‐главен
секретар

Юристконсулт

Директор
на отдел

Директор
на отдел

Директор
на отдел

Организационната структура на общината е определена в Закона за общината
включва изборните (кмет на община и членовете на Общото събрание на общината) и
професионалните (щатни) служители. Законът за общините въвежда ограничение за
разходите за персонала – те не могат да надвишават 30% от бюджета на общината.

8

Съюз на общините в Турция, Анкара, май 2015 г., Местно самоуправление в Турция.
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Фиг. 6. Организационна структура на другите общини 9

КМЕТ

ОБЩО
СЪБРАНИЕ

Комисии

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ

Началник
на кабинета

Председател
на Надзорен
съвет

Вътрешен
контрол

Заместник
кметове

Директор
на звено

Директор
на звено

Директор
на звено

Директор
на звено

Местните власти в Турция имат ясно изразен модел на разделение на органа за
взимане на решения и изпълнителния орган. Възможността за намеса на Общото
събрание в изпълнителните функции е ограничена и се налага моделът на „силен
кмет“ в местното самоуправление.

9

Пак там.
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Фиг. 7. Модел на управление на общините в Турция 10

Модел на управление на общините в Турция
(Модел на „Силния Кмет“)

Избирател

Общо събрание
на общината

Кмет
на общината

Съвет на
общината

Комисии

Заместник кметове

Общински звена за услуги
Като органи за вземане на решения Общите събрания се възприемат като найпредставителни за действията и законността на местните власти.
Съветът на общината в системата на местната администрация е натоварен с
функциите както на изпълнителен, така и на консултативен орган. Споровете между
кмета и Съвета се решават от Общото събрание на общината.11

10

Yalçındağ, S.(1992), F.Almanya`da ve Türkiye`de Yerel Yönetimler., Ankara: Türkiye ve Orta
Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
11
Dulupçu, M. A. (2005). Regionalization for Turkey an illusion or a cure?, European Urban and
Regional Studies, 12 (2), pp. 99 – 115.
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Задълженията и правомощията на Областния управител са:12
- Да насочва и ръководи структурите на специалната областна администрация,
като най-висш орган на тези структури;
- Да управлява в съответствие със стратегическия план, да формира институционалните стратегии и да представя доклад за изпълнението им пред Общото областно
събрание;
- Да председателства Областния съвет и да изпълнява решенията на Общото областно събрание и на Областния съвет;
- Да контролира специализираната областна администрация, нейните институции
и предприятия;
Главният секретар изготвя и предоставя услугите на специализираната областна
администрация от името на областния управител и носи отговорност пред него за
тяхното изпълнение. Общинският управител – каймакам, е по-ниската степен на управление на областното управление в общината. Общинският управител е представител само на правителството и е под йерархическото управление и контрол на областния управител. Президентът назначава общинския управител по предложение на министъра на вътрешните работи. Под ръководството на общинския управител в общината функционира административен съвет.
Основните характеристики на местното самоуправление и взаимодействието им с
централната власт са:
Управлението на местните въпроси се упражнява от местните власти на първо и
второ ниво. За управлението на местните въпроси съществува презумпция за компетентност в полза на местните власти. Обхватът и категориите на местните въпроси,
както и тяхното разпределението към всяко ниво, се определят със закон. Законът може да възложи на местните власти упражняването на правомощия, представляващи
мисия на държавата.
Местните власти се ползват с административна и финансова независимост. Техните представители се избират чрез всеобщо и тайно гласуване, както е предвидено
по закон.
Законът може да предвижда задължителни или доброволни сдружения на местните власти да изпълняват дейности, да предоставят услуги или да упражняват компетенции, принадлежащи на местните власти.
Държавата упражнява надзор над местните власти, който се състои преди всичко
в контрол за законосъобразността, но не може да се възпрепятства тяхната инициатива и свобода на действие. Контролът за законосъобразност се упражнява така, както е
предвидено в закона. С изключение на случаите, свързани с прекратяване на служебно правоотношение или суспензия, дисциплинарните санкции на избраните администрации на местните власти се налагат само с едновременно становище на съвет, съставен от мнозинството от съдиите, както е предвидено по закон.
Държавата приема законодателни, регулаторни и фискални мерки, необходими за
осигуряването на финансовата независимост и средствата за изпълнението на мисията и упражняване на правомощията на местните органи като същевременно гарантира прозрачността при управлението на тези средства. Въпросите, свързани с разпределението на данъците или таксите между местните власти, предоставени в тяхна
полза и събирани от държавата, се определят със закон. Всяко прехвърляне на правомощия от централната или регионалните администрации на държавата към местното
управление също води до прехвърляне на съответните средства. Въпросите, свързани
12

ДВ на Турция, бр.25745/04.03.2005 г., Закон за специализираното областно управление, чл. 30.
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с определянето и събирането на местните приходи директно от местните власти, се
определят със закон13.
Можем да заключим, че същността на общинското самоуправление и неговата
демократична легитимация в Турция се базира на факта, че пред ставителното изборно тяло за вземане на решения на общината ръководи цялостната ѝ дейност, но в този
процес е важна и ролята на държавата. Почти навсякъде, независимо от известни модификации, този орган е общинският съвет, който се формира въз основа на общо,
пряко, свободно, равно избирателно право с тайно гласуване. При избора на общинското представителство съществуват различия по отношение на системата на избиране и разпределяне на мандатите.
Такива са налице и при начина на формиране на избирателните райони, законовото регламентиране на броя на общинските представители (съветници), продължителността на мандата им и по отношение на избора на ръководството на общината. Държавната администрация се организира съгласно принципа на децентрализация и
ефективност на управлението в Турция. Административното деление на страната се
основава на геоикономически, социални и транспортни условия за ефективно управление на турските общини.
Заключение
Развитието на процеса на децентрализация е съществен фактор за ефективно
местно самоуправление, релевантно на постановките в Европейската харта за местното самоуправление, чиято степен на ефективност се отличава на национално и на общинско ниво, установимо чрез анализ в две селектирани държави, намиращи се в два
различни периода на процеса на членство в ЕС – Гърция и Турция и имащи национално специфични отговорности по нива на управление и съответни възможности за
усъвършенстване.
В много страни общинското ниво има тенденция да управлява услуги в общността. Общинските отговорности не винаги са точно определени. Регламентите често се
позовават на общата клауза за компетентност или „принцип на субсидиарност“. Този
принцип дава на местните власти изричната свобода да действат в най-добрия интерес на местно ниво.
Необходимо е да се прави разлика между компетенции и функции. За всяка област
на отговорност могат да бъдат разграничени различни ключови функции: регулиране,
функциониране, финансиране и докладване. Често субнационалните правителства
действат като „разплащателни агенти“, изпълнявайки тези делегирани функции с малко
или никакво правомощие за вземане на решения или пространство за маневриране и
тези отговорности за харчене могат да представляват голяма тежест за бюджета им.
Вместо ясно разделение на отговорностите, повечето отговорности се споделят
между нивата на управление и тенденцията към споделяне на отговорностите се е
увеличила през последните десетилетия. Тъй като субнационалните правителства са
вградени в националните законодателни рамки, наистина изключителни компетенции
рядко съществуват.
Необходимостта от споделяне на отговорности може да възникне по функционални причини – както е обичайно между общинските и регионалните нива около въпроси на транспорта и инфраструктурата, околната среда и водите, културата и туризма,
комуникацията или икономическото развитие. То може да възникне и по причини за
финансиране, като например за социални услуги. Тази взаимна зависимост изисква
13

Bayırbağ, M. K. (2013). Continuity and change in public policy: Redistribution, exclusion and
state rescaling in Turkey. International Journal of Urban and Regional Research, 37 (4), pp. 1123 – 1146.
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ясно разпределение на функциите, ясно разбиране кой какво прави от всички страни
и добре развити механизми за координация.
Независимо от избрания път децентрализацията е безкраен процес: модифицирането на системата за управление предполага непрекъснато адаптиране към новата
система. Във вече децентрализирана система децентрализацията е по-скоро процес на
преконфигуриране на многостепенната система. Тя може да се осъществи без големи
прехвърляния на отговорности, но повече корекции на сегашната система с някои
преназначавания на функции или фискални ресурси.
Децентрализацията също е динамичен процес. По този начин двигателите за реформи могат да варират във времето в зависимост от политическия, икономическия,
социалния и бюджетния контекст.
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ДАНЪЦИТЕ КАТО КОНСТИТУЦИОННО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
проф. д-р Ганета Минкова Минкова1
Бургаски свободен университет

TAXES AS A CONSTITUTIONAL OBLIGATION
Рrof., PhD Ganeta Minkova Minkova
Burgas Free University
Abstract: Taxes are a basic constitutional obligation. Indirect taxes, especially the Value
Added Tax, are the most important source of revenues for the budget in Bulgaria. Beside
the laws of the Member States, the European Union has adopted a common system of the
Value Added Tax, which insures the functioning of the internal market and also applies to
the retail trade. The harmonization of the VAT system has the objective to achieve
neutrality and simplicity of the taxation. However, some provisions of the national
legislations of the Member States could undermine the main goals of the VAT-Directive.
The aim of this report is to outline some problems that arose in connection with one of the
latest amendments in Bulgarian VAT Law.
Keywords: taxes, constitutional obligation, VAT, taxable persons, right of deduction.
Въведение
Въпреки че в нашата правна литература проф. Милчо Костов изследва конституционния принцип на законоустановеност на данъка2, въпросът за ограничаването на
конституционните задължения от други конституционни принципи не е изследван
специално в правната теория. Затова съществува необходимост да се проучи доколко
законодателните решения при уреждане на данъците, които са конституционно задължение, трябва да бъдат съобразени с основните начала на Конституцията на
Република България (КРБ).
В светлината на посочения въпрос, настоящият доклад си поставя за цел да изследва един частен случай, а именно: до каква степен правната уредба на приспадане
на данъчен кредит при данъка върху добавената стойност (ДДС) може да бъде ограничена от основните начала на КРБ. Също така докладът подлага на анализ текста на
чл. 60, ал. 1 КРБ с оглед приложимостта му към косвените данъци, доколкото текстът
визира, че облагането е съобразно доходите и имуществата, а това не е белег на косвените данъци.
1
Ганета Минкова Минкова е професор от БСУ, където преподава дисциплините Финансово и
Данъчно право, и от Института за държавата и правото при БАН, където е защитила дисертация в областта на Финансовото право. Дългогодишен изследовател в областта на данъчното
право. Член на Европейската асоциация на професорите по данъчно право (European Association of
Tax Law Professors - EATLP) и на Международната фискална асоциация (International Fiscal
Association - IFA).
2
Костов, Милчо. Конституционни основи на бюджетното право. С.: Издателство на БАН.
1976; Костов, Милчо. Финансови правни отношения. С.: Издателство на БАН. 1979.
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В изследването са използвани правно-логическият метод, историческият метод и
сравнително-правният анализ.
Задачите, които авторът си поставя, са:
- изясняване на въпроса дали принципът на социална справедливост на данъчното облагане, уреден на конституционно ниво, се отнася само до преките, а
не и до косвените данъци;
- анализиране на правната уредба на правото на приспадане на данъчен кредит в
светлината на основните начала на Конституцията и на хармонизирането на
уредба на европейско ниво.
Постановка на проблема
В „Държавен вестник“, бр. 61 от 10.07.2020 г., е обнародвано Решение № 8 от
30 юни 2020 г. по к.д. № 14 от 2019 г., с което е отхвърлено искането на Висшия
адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 102, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно посочената норма, за определяне на данъчните задължения на лицето в случаите по чл. 96, ал. 1, изречение
второ от ЗДДС, когато то е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в
срок, се приема, че се дължи данък за облагаемите доставки, с които се надхвърля
облагаемият оборот от 50 000 лв., от датата, на която е надвишен оборотът, до датата, на която лицето е регистрирано от органа по приходите, или до датата, на която
са отпаднали основанията за регистрация. За облагаемата доставка, с която се надхвърля облагаемият оборот, се дължи данък. Лицето дължи данък и за получените
облагаеми доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя, и за облагаемите вътреобщностни придобивания, осъществени през този период.3
В подробно искане с вх. № 304 КД/20.11.2019 г.4 Висшият адвокатски съвет
(ВАдС) твърди, че чрез създадения с разпоредбата на чл. 102, ал. 4 ЗДДС режим неизпълнението на задължението за регистрация в законово определения срок от данъчно задълженото лице в хипотезата на чл. 96, ал. 1, изр. 2 ЗДДС се третира като данъчно събитие. Като последица от този режим се стига до изземване на доход под формата на невъзстановим данък върху добавената стойност (ДДС), тъй като лицето не е
начислило ДДС и не е получило сумата за него като част от цената по сделката. Следователно лицето трябва да плати ДДС от собствения си доход, без да има възможността да го прехвърли върху купувача. В искането се твърди, че това законодателно
решение нарушава конституционно установените принципи на равенство пред закона
и на създаването на еднакви правни условия за извършване на стопанска дейност
(уредени съответно в чл. 6, ал. 2 и чл. 19, ал. 2 от Конституцията), както и че противоречи на принципа на неприкосновеност на частната собственост (чл. 17, ал. 3 от
Конституцията).
Според ВАдС разпоредбата нарушава изискването за съответствие между данъчното задължение и дохода или имуществото на данъчно задълженото лице (чл. 60, ал. 1
от Конституцията), тъй като лицата, осъществяващи независима икономическа дейност, са третирани различно от закона единствено поради извършване на административно нарушение, изразяващо се в неподаването на заявление за регистрация в законоустановения срок. За това нарушение обаче има друга административна санкция. Съгласно чл. 178 ЗДДС, се предвижда налагане на глоба за физическите лица и
3

Текстът е в сила от 1 януари 2018 г.
Достъпно на интернет страницата на Конституционния съд - http://www.constcourt.bg/bg/Acts
[18.11.2020].
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на имуществена санкция за търговците в размер от 500 до 5000 лв. Следователно при
едновременното прилагане на текста на чл. 102, ал. 4 ЗДДС и на текста на чл. 178
ЗДДС се стига до наказване на лицето два пъти за едно и също деяние – неподаване в
срок на заявление за регистрация, а това противоречи на основен правен принцип.
Оспорената разпоредба дублира административната санкция, като същевременно е
„несъразмерна“, „неадаптивна“ и въвежда различно третиране на данъчно задължените лица.
Висшият адвокатски съвет твърди също, че чл. 102, ал. 4 ЗДДС противоречи и на
чл. 4, ал. 1 и 2 от Конституцията. Неизвършването на задължителна регистрация не е
изрично посочено от законодателя в чл. 25 ЗДДС, където изчерпателно са изброени
данъчните събития. Затова чл. 102, ал. 4 ЗДДС влиза в противоречие с останалите
разпоредби от закона, което нарушава принципите на „непротиворечивост“, „последователност“ и „предвидимост“ на нормативните актове.
Освен това поради липсата на обществено обсъждане при приемането на чл. 102,
ал. 4 ЗДДС не е спазена процедурата за законодателна промяна, което нарушава изискванията на чл. 4, ал. 2 от Конституцията.
Висшият адвокатски съвет излага и аргументи за противоречие на чл. 102, ал. 4
ЗДДС с чл. 5, ал. 4 от Конституцията.
Както се вижда от направеното искане, се твърди противоречие с основни конституционно закрепени принципи, като: принципа на правовата държава (чл. 4 от
Конституцията); принципа за йерархична зависимост на нормативни актове с различна правна сила (чл. 5 от Конституцията); принципа за равенство на гражданите
пред закона (чл. 6 от Конституцията); принципите за гарантиране на правото на собственост и за защита на свободната стопанска инициатива (чл. 17, ал. 3 и чл. 19, ал. 2
от Конституцията).
Относно съответствието на нормата на чл. 102, ал. 4 ЗДДС на основните
начала на Констутицията на Република България
Съгласно ал. 1 на чл. 4 КРБ, Република България е правова държава, която се управлява според Конституцията и законите на страната. Конституцията защитава частната собственост и гарантира на всички лица равенство пред закона и еднакви правни
условия за осъществяване на стопанска дейност.
Съгласно ал. 1 на чл. 60 КРБ, данъчните задължения на гражданите се установяват със закон съобразно техните доходи и имущество. Втората алинея на текста обаче
изрично предвижда възможността за приемането на законови текстове, с които се
създават облекчения или утежнения за данъчните субекти.
Следователно Конституцията не урежда изискването спрямо всички данъчни
субекти да бъдат регламентирани еднакви условия за дължимите от тях данъци,
подобно на равните условия за осъществяване на стопанска дейност съгласно чл. 4
КРБ. Напротив, спрямо едни категории задължени лица могат да бъдат предвидени
облекчения, а спрямо други – утежнения.
При установяването на фактическите състави на облекченията и утежненията
законодателят има суверенната воля на преценка за целесъобразност за това кога ще
бъдат предвидени облекчения или въведени утежнения.
Облекченията и утежненията поставят едни категории данъкоплатци в по-благоприятно или по-неблагоприятно положение в сравнение с други категории като ограничението за облагодетелстване или утежняване е спазването на принципа за законо-
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установеност.5 В тази връзка могат да се дадат редица примери за неравнопоставеност на субектите в областта на данъчното облагане. Такива са прогресивните преки
подоходни данъци, при които лицата, които получават по-висок доход, се облагат с
по-висока данъчна ставка, като размерът на данъчното задължение нараства и поради
увеличението на данъчната основа, и поради увеличението на данъчната ставка, а не
само поради различната данъчна основа, която е индикация за имущественото
състояние на лицето. В горните етажи на някои прогресии процентното съотношение
между данъка и дохода, който остава на разположение на лицето, може да е в полза
на данъка.
Въпреки че нашата действаща данъчна система не предвижда прогресивни подоходни данъци, те традиционно съществуват в редица държави членки на Европейския съюз, където се приемат за свързани със социалната държава, тъй като чрез
постъпленията от тях се осигуряват помощи за лица с ниски доходи. Основанието за
въвеждането на прогресивни данъци е именно публичният интерес, който налага от
лицата, които имат по-големи икономически възможности, да се отнема по-голям доход под формата на данък и да се извършват преразпределителни процеси към лицата
с ниски доходи.
Данъчното задължение е основно публично задължение на гражданите6 и
общественият интерес може да има по-голяма тежест.
Поради това въвеждането на различни хипотези в един данъчен закон спрямо данъчно задължените лица априори не е нарушение на принципа на правовата държава,
щом като съществува легитимен правен интерес, който е преценен от законодателя
като по-съществен.
Също така правото на свободно притежаване на имущество не е абсолютно човешко право. „Всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва
от своята собственост. Никой не може да бъде лишен от своята собственост освен в
интерес на обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите
принципи на международното право.“ Следователно принципът за ненакърняване на
собствеността също може да бъде ограничен в публичен интерес, като изрично е посоченото плащането на данъци, други постъпления и глоби.7
Данъчните задължения са тежка интервенция в имуществената сфера на лицата,
тъй като се дължат, без субектът да получава конкретна престация срещу извършеното от него плащане.8 Гражданите могат да разчитат на евентуална възвръщаемост в
бъдеще чрез предприемане от страна на публичната власт на определени действия,
които са в общ интерес, като например строеж на пътища, напоителни системи, летища и други. Доколко обаче публичната власт оправдава тези очаквания, не е въпрос
на правна регулация при въвеждането на един или друг данък, въпреки че в мотивите
на проекта за данъчен закон могат да се излагат подобни съображения.
Нормите, които водят до тази интервенция в имуществената сфера и въвеждат ограничения във връзка с правото на собственост, могат да имат различни легитимни

5

Минкова, Ганета. Данъчни задължения. С.: Сиела. 2012, с. 31
Werndt, Josef. Allgemeines Steuerrecht. Wien. Springer. N.Y. 2008, p. 131; Falsitta, Gaspare.
Manuale de diritto tributario. Milano. CEDAM. 2003, p. 20
7
Член 1 от Протокол № 1 към Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.
8
Ако сравним данъка с таксата, ще установим, че при таксата се извършва определена публична дейност, засягаща конкретно лицето, което дължи таксата – Минкова, Ганета, Цит. съч. с. 20
6
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цели. Обаче поради характера на ДДС като многофазен косвен данък,9 той не дава
отражение върху имуществото на данъчния длъжник, тъй като данъчната тежест се
прехвърля върху получателя на доставката.10 Затова включването в системата на ДДС
не е неблагоприятно от гледна точка на имуществото на лицето. Дължимият от лицето данък е резултатна величина между начислен от лицето данък и правото на приспадане на данъчен кредит, като лицето не само че може да не дължи данък за внасяне, но и от бюджета могат да му бъдат възстановени суми. В зависимост от това дали
лицето закупува стоки и ползва услуги от регистрирани или нерегистрирани лица,
включването в системата на ДДС може да се окаже дори по-благоприятно за него от
имуществена гледна точка.
Обаче в хипотезата на чл. 102, ал. 4 ЗДДС не можем да говорим нито за въведено данъчно утежнение, нито и за неравнопоставеност на данъчнозадължените
лица.
Съгласно този текст данък се начислява, когато лицето е пропуснало да подаде
заявление за регистрация, а това е съвсем различно от възникването на данъчно събитие и изискуемост на данъка съгласно чл. 25, ал. 1 от закона. По начало фактическите
предпоставки за възникване на данъчно събитие и изискуемост на данъка, когато лицето е регистрирано, са различни от фактическите предпоставки за изискуемост на
ДДС за период, когато лицето е било длъжно да се регистрира, но не го е направило.
В правото на Европейския съюз съществуват изисквания за точно изпълнение на задължението за регистрация. На основание чл. 213, ал. 1 от Директива 2006/112 (Директивата за ДДС), всяко лице трябва да декларира кога започва, променя или преустановява своята дейност като задължено за ДДС. Съгласно практиката на Съда на ЕС
целта на идентификацията на данъчно задължените лица, предвидена в чл. 214 от
Директива 2006/112, е да осигури доброто функциониране на системата на ДДС.11
Затова не следва да се търси равнопоставеност между лицата, които изпълняват
задължението си за регистрация, и лицата, които не са изпълнили това задължение.
Напротив, би следвало както едните, така и другите да дължат ДДС за периода, в
който са били налице основанията за задължителна регистрация. В случая на чл. 102
ЗДДС някои субекти могат да избягнат плащането на данък върху добавената стойност като не подадат заявление за данъчна регистрация, когато са длъжни да се
регистрират и да начисляват данък.
Неплащането на данъци, освен че е недопустимо от гледна точка на закона, поставя и моралния въпрос: защо едни субекти изпълняват добросъвестно своите основни конституционни задължения, а други си спестяват това? Този въпрос възниква,
дори когато празноти и несъответствия в закона позволяват плащането на данъка да
бъде избегнато легално, като намира израз в една нова теория за „социалната отговорност“ при плащането на данъци.12 Теорията не се основава нито на законността на
данъка, нито на справедливостта на данъчното облагане, а на необходимостта от съб9

Terra, B., J. Kajus. European VAT Directives. Introduction to European VAT. Volume 1, IBFD.
2018, p. 150.
10
Ценова, Любка, Валтер ван дер Корбут. Новият закон за данък върху добавената стойност.
С.: Труд и право. 2006.
11
Точки 18 и 19 от Решение от 14.03.2013 г. на СЕС по дело С-527/2011.
12
R.S. Avi-Yonah, Just Say No: Corporate Taxation and Corporate Social Responsibility, University
of Michigan Public Law Research Paper No. 402, University of Michigan Law & Econ Research
Paper No. 14-010, April 2014; R. Knuutinen, 'Corporate Social Responsibility, Taxation and
Aggressive Tax Planning', Nordic Tax Journal, 2014:1, pp. 36-75; S.J.C. Hemels, Fairness and
Taxation in a Globalised World, Erasmus University Rotterdam, February 26, 2015.
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людаване на определено поведение в обществото, което е възприето като приемливо
с оглед на имиджа на субекта, който дължи данък. В синхрон с тази теория редица от
актовете на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, възприети и
в директиви на Европейския съюз, са насочени към предотвратяване и преодоляване
на последиците от избягване на данъчното облагане – т.н. „агресивно данъчно планиране“13, като границата между позволеното планиране на данъците и планирането,
показващо липса на социална отговорност, е твърде тънка. Изложените мотиви към
законопроекта, с който е предложена нова ал. 4 на чл. 102 ЗДДС,14 съответстват на
тези световни тенденции и в тази насока не могат да бъдат направени сериозни възражения.
Затова позоваването в искането на неутралността на ДДС е неудачно, когато лицето не изпълнява своите законово уредени задължения. Неутралността трябва да бъде съблюдавана като принцип, само когато лицето спазва изискванията на закона:
включено е своевременно в системата на ДДС, издава необходимите данъчни документи и притежава такива, издадени му от други регистрирани лица.
Ако направим систематическо тълкуване на текста на чл. 102, ал. 4 ЗДДС, ще видим, че той се намира в Част Шеста „Задължения на лицата“, Глава девета „Регистрация“ от ЗДДС. В данъчното право е позната служебна регистрация, наричана още
„обша“, която е уредена в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), и
регистрация по инициатива на лицето, наричана още „специална“ и уредена в двата
закона за косвени данъци – Закона за данък върху добавената стойност и Закона за
акцизите и данъчните складове.
При специалната регистрация съществува и производството, което се образува
служебно от съответния компетентен орган (в случая на ДДС това са органите на
Националната агенция за приходите). Следователно специалната регистрация е два
вида: такава, която се извършва по инициатива на задълженото лице, и такава, която
се извършва служебно от компетентния орган. Двете производства се различават
помежду си, тъй като фактическите предпоставки за образуването им са различни.
Служебната регистрация за ДДС се извършва от органа по приходите по реда на
чл. 102 ЗДДС и е допустима само при задължителната регистрация за ДДС. Очевидно
е, че лицата, които не са изпълнили задължението да подадат заявление за регистрация, не могат да останат нерегистрирани и да не начисляват ДДС, тъй като данъчните
закони изискват спазването на строга финансова дисциплина както при декларирането, подаването на заявления и т.н., т.е. при изпълнение на процесуалните задължения,
свързани с определянето на данъка, така и при задълженията за внасяне на дължимите суми. Своевременното определяне и плащане на данъчните задължения води до
регулярност на постъпленията в съответния бюджет и осигурява извършването на
предвидените бюджетни разходи, чрез които се финансират съответни политики,
осъществявани в полза на обществото. А косвените данъци са сред основните данъчни приходи в държавния бюджет на Република България и неплащането им засяга
държавен интерес.
В тази връзка текстът на чл. 102 ЗДДС обхваща всички случаи на регистрация по
инициатива на органа по приходите, независимо коя хипотеза по чл. 96, ал. 1 ЗДДС е
приложима към лицето, което не е подало заявление за регистрация.
13

Например - Планът за действие BEPS или Common Reporting Standard, принципните положения от които са въведени и с текстове в българското законодателство.
14
www.parliament.bg [18.11.2020].
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Третата и четвъртата алинеи на чл. 102 ЗДДС съдържат една и съща идея, а именно: как се извършва облагането, когато едно лице не е подало заявление за регистрация в срок, но е било длъжно да се регистрира. И в двата случая са използвани думите „се приема“, което означава, че е налице законова фикция. Член 82, ал. 1 ЗДДС –
„данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице“, е фактическият състав, с
който се свързва фикцията за начисляване на ДДС в случаите на чл. 102 ЗДДС.
Както при налична регистрация по закон, така и в случаите, когато лицето не е
регистрирано, но е трябвало да се регистрира, законодателят предвижда начисляване
на ДДС върху доставки и вътреобщностно придобиване. Прагът за регистрация е
един и същ и се формира по общия ред. Достигането на определен оборот, с който се
свързва изискването за задължителна регистрация, не е данъчно събитие. По смисъла
на чл. 25, ал. 1 ЗДДС данъчно събитие е доставката на стоки или услуги, вътреобщностното придобиване и вносът. Оборотът, след превишението на който лицето трябва да се регистрира, се формира по реда на чл. 96, ал. 2 ЗДДС.
Разлика между ал. 3 и ал. 4 на чл. 102 ЗДДС е налице във връзка с момента, от
който се прилага законовата фикция за начисляване на ДДС.
С въвеждането на изречение второ на чл. 96, ал. 1 ЗДДС законодателят е предвидил специален случай на задължителна регистрация, изискващ ежедневно определяне на облагаемия оборот на данъчно задълженото лице за всеки период не по-дълъг
от два последователни месеца, включително текущия. При наличието на облагаем
оборот от 50 000 лв. в кратък период от време, предимство има специалният ред по
изречение второ на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.
Следователно има две хипотези за задължителна регистрация, които се намират в
съотношение на общ и специален текст, като със специалния текст са въведени различни правила. С нормата на чл. 96, ал. 1, изр. второ от ЗДДС се цели своевременното регистриране по ЗДДС на данъчните субекти, които в относително кратък времеви
период – до два месеца, извършат облагаеми доставки на значително висока стойност, реализирайки облагаем оборот над определен праг. Законодателят се стреми да
предотврати случаите на избягване на облагане,15 когато при реализиране на високи
обороти в два последователни месеца и с неподаване на заявление за регистрация по
ЗДДС в срок, задължените лица не начисляват данък върху добавената стойност за
част от доставките и вътреобщностите придобивания, относно които при спазване на
закона би следвало да начислят такъв в качеството си на регистрирани по закона
лица.
Целта на законодателя имплицитно се извлича и от предвидените различни
моменти, от които започва да тече 7-дневният срок за подаване на заявление за
регистрация: по чл. 96, ал. 1, изречение първо от ЗДДС – от изтичането на данъчния
период, през който е достигнат оборотът; по чл. 96, ал. 1, изр. 2 ЗДДС – от датата, на
която е достигнат оборотът.16 Начисляването на данъка от датата на достигане на
задължителния оборот не представлява отклонение от принципите на Общата
система на ДДС.

15

Михайлова-Големинова, Савина. Предизвикателствата пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право.
С.: Сиела. 2019, с. 158.
16
Решение по а.д. № 9939/2019 г. на ВАС.
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Необходимост от прецизиране на чл. 102, ал. 4 ЗДДС
При всички случаи на регистрация по инициатива на органа по приходите неблагоприятната последица за лицето е, че се третира като краен потребител.17 Същевременно търговецът, който е закупил по-нататък стоката, не може да приспадне като
данъчен кредит начисления с ревизионния акт ДДС, но той не го е и платил като цена
по сделката. За него сделката остава в размера, за който му е издадена фактура и в този размер представлява изцяло разход с оглед на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане.
По този начин доставката има двойнствено счетоводно третиране – от гледна
точка на получателя по нея – купувач или лице, в чиято полза е осъществена услуга,
счетоводният документ е издадената фактура, която не е данъчна. От гледна точка на
продавача или лицето, извършило услугата, сделката става облагаема с ДДС, което се
отразява в издадения ревизионен акт. Обаче лицето, което не е подало своевременно
заявление за регистрация, не може да прехвърли данъчната тежест върху следващия
търговец във веригата и трябва да плати от собствените си приходи размера на начисления с ревизионния акт ДДС. В този случай ДДС се превръща от косвен в пряк
данък.
Също така неблагоприятна правна последица за лицето е, че то няма право на
данъчен кредит за същия период, през който му е начислен ДДС с ревизионния акт.
Както посочихме, данъкът върху добавената стойност е многофазен косвен данък, което означава, че лицето не само начислява ДДС за осъществени от него доставки, но и има право на данъчен кредит за доставките, по които е получател. Нормата на чл. 82, ал. 1 ЗДДС е неразривно свързана с чл. 68, ал. 1 ЗДДС, който урежда
правото на данъчен кредит. Щом като за определен период приравняваме нерегистрираното лице на регистрирано по силата на законова фикция, би трябвало да зачетем правото му на приспадане на данъчен кредит за получени през същия период
доставки, когато е начислен ДДС върху осъществени от него доставки. Ако лицето
притежава документ по чл. 71 ЗДДС, то би трябвало да упражни право на данъчен
кредит по специален ред, а не чрез подаване на справка-декларация.18
Съгласно чл. 104, ал. 5 ЗДДС, задълженията по ал. 3 и 4 се определят с ревизионен акт по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Ако се приеме съответно изменение или допълнение в ЗДДС, в издадения ревизионен акт по реда на чл.
102, ал. 5 ЗДДС да се отразяват както доставките, за които лицето начислява
ДДС, така и доставките, по които то е получател и за него ще възникне правото на
данъчен кредит. В случая ревизионният акт ще замести дневника за покупките,
дневника за продажбите и справката-декларация за периода.
В заключение можем да посочим следното:
Принципът за социална справедливост – „съобразно доходите и имуществата“,
уреден в чл. 60, ал. 1 от Конституцията, трябва да се разбира по различен начин при
преките и косвените данъци. При косвените данъци този принцип не намира пряко
приложение, тъй като тези данъци се включват в цената на стоките и услугите и няма
как да се съобразят със стопанските възможности на потребителя.

17
Кондарев, Ивайло. Коментар на данъка върху добавената стойност. В: Данъчно облагане и
счетоводно приключване за 2020 г. С.: Труд и право. 2020, с. 291.
18
Това няма да бъде единственият случай, при който лицето има право на приспадане на данъчен кредит за сделки, осъществени преди датата на регистрация /вж. чл. 74 ЗДДС/.
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Легитимните цели на законодателя в областта на данъчното облагане са свързани
и с предотвратяване на отклонението от данъчно облагане и на неплащането на данъци. В тези случаи публичният интерес може да надделее над частния, като бъдат въведени специални правила, които неутрализират неизпълнението на допълнителните
задължения за регистриране, деклариране и внясане в срок на данъка.
Борбата с отклонението от данъчно облагане и с неплащането на данъци трябва
да бъде осъществявана по начин, който съответства на хармонизираната система на
ДДС, тъй като уредбата се съдържа в правен акт на Европейския съюз и обвързва
държавите членки с постигането на определен резултат.
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ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА
НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГРАНИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ
проф. д.н. Мариела Деливерска

RESTRICTION OF INDIVIDUAL RIGHTS ON GROUND OF
PUBLIC HEALTH PROTECTION – BOUNDARIES AND
PERSPECTIVES
Prof. Mariela Deliverska, LL.M, PhD, D.Sc.
Резюме: Ограничаването на индивидуални права и свободи се свързва пряко с принципа за недискриминация. Разпоредбата на чл. 14 от Европейската конвенция за
защита правата на човека и основните свободи и релевантната практика на Европейския съд по правата на човека възприемат забраната за дискриминация като неразделна част от нормите, определящи основните права и свободи на гражданите.
Предотвратяването на дискриминацията изисква равенство по принцип, включително предприемане на специални временни мерки за премахване не само на законовите, а и на социалните или икономически пречки пред упражняването на правата и
свободите.
В условията на повишена заплаха за здравето на обществото е изключително трудност да бъде намерен баланс между свободата на упражняване на индивидуални
права и реализиране на мерки с цел защита на живота и здравето на хората.
Ключови думи: Обществено здраве, защита, право, интерес, ограничение
Abstract: The restriction of individual rights and freedoms is directly related to the
principle of non-discrimination. The provision of art. 14 od the European Convention of
Human Rights and Fundamental Freedoms and the relevant case law of the European
court of Human Rights recognizes the prohibition of discrimination as an integral part of
the norms defining fundamental rights and freedoms of citizens.
The prevention of discrimination requires equality in general, including the adoption of
temporary measures for overcoming not legal as well as social or economic obstacles to
the exercise of rights and freedoms.
In cases of increased public health threats, it is extremely difficult to keep a balance
between the freedom of exercise of individual rights and the implementation of measures
for protection of public health and life.
Key words: Public health, protection, right, interest, restriction
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Правата на човека са неделими, взаимозависими и взаимосвързани. Засягането на
един вид права (например социални, здравни или икономически права), оказва влияние върху упражняването на друг вид права (например граждански или политически).
Международните стандарти относно правата на човека и основните свободи налагат на държавите задължения за прогласяване, гарантиране, съблюдаване и защита
във вътрешното законодателство на международно признатите права[1]. Признаването на универсалните права и свободи на гражданите, както и създаване на международноправни средства за тяхната защита е едно от фундаменталните събития на ХХ век.
С подписването на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните
свободи (ЕКПЧ), се създава общоевропейско правно пространство и инструмент за
ефективна защита на основните права и свободи. Като част от единното правно
пространство и регулаторна рамка, се включва и първият всеобхватен международноправен акт в областта на защита на правата на човека, приет и провъзгласен от международна организация, а именно Всеобщата декларация за правата на човека.
От правна гледна точка, по изключение, се допуска въвеждане на ограничения на
субективни права, като подобно ограничение е възможно да бъде наложено при наличие на конкретни обстоятелства, и при съблюдаване на точно определен ред и правила. Обичайно, възможните ограничения съвпадат с отклоненията, които са допустими
по силата на международни актове. Ограничаването на субективни права е допустимо с цел защита на по-висш интерес или благо. Ограничения се допускат и с оглед защита на публичен интерес или обществено благо. Публичното благо се характеризира по своята същност с това, че от ползването му не може да бъде изключен отделен
субект. Публичното благо няма конкурентна природа и всеки се ползва от него едновременно с неограничен брой други лица, като това не зависи от размера на техния
принос за съответното благо.
При налагане на допустими ограничения, от съществено значение е да бъде спазван принципа на пропорционалност, като по своята същност този принцип залага
съразмерност на налаганите ограниченията с оглед защита на друга по-висша ценност.
Допуска се въвеждане на ограничения имащи за цел защита на публичен интерес,
както например ограничения свързани със защита на националната сигурност или на
общественото здраве.
Човешкото здраве е ключов елемент от човешкото развитие и съществуване, като
в рамките на национално правна система и на европейска регламентация, са заложени основни принципи осигуряващи защита[2]. Осигуряването на подобна сигурност
обхваща защитата на свободата, демокрацията, зачитане на правата на човека и на
основните негови свободи. Защитава се и принципа на правовата държава – все принципи, които са общи за държавите-членки на ЕС и зачитат основните права, както са
гарантирани от ЕКПЧ.
Здравето като неотменимо човешко благо е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, като не се ограничава само до липсата на болест
или недъг, а включва и редица други фактори и взаимовръзки[3]. Ефективна защита
на индивидуалното здраве и на здравето на обществото се реализира чрез осигуряване на възможно най-добра защита на гражданите.
Механизмът за защита на здравето и осигуряване на здравната сигурност на
обществото е заложен в член 168 от Договора за функционирането на Европейския
съюз, като с нормата се постановява изискване спрямо действията на Общността в
областта на общественото здраве, които трябва да имат допълваща функция по отношение на националните политики. Въвеждането на подобни правни норми е насочено
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към предотвратяването на болестите и заболеваемостта при хората, както и към отстраняването на източниците на опасност за човешкото здраве.
В условия на повишен риск за живота и здравето на хората, каквито са именно
ситуациите на паднемия, е възможно да бъдат ограничени основни права и свободи
на граждани, като ограниченията обикновено засягат по различен начин правната
сфера на лицата. Ситуациите, при които Световната здравна организация (СЗО) обявява пандемия се характеризират с устойчиво наличие на огнища на вирус на общностно равнище в поне две държави в един регион по регионалното деление на СЗО и
в поне една друга държава в различен регион. Мерките за превенция и контрол на
разпространението на вирус в условия на пандемична обстановка, могат да включват
ограничаване на права в множество различни сфери, като социалната сфера, образование, здравеопазване, упражняване правото на труд, свобода на придвижване, убежище и миграция. В резултат от въвеждане на подобни ограничения, е възможно да
се наблюдават (в национален, регионален и международен план) прояви на дискриминация, ксенофобия, ограничаване свободата на словото, нарушена защита на личните данни, което от своя страна представлява нарушаване на принципите на равно
третиране, на принципа на недискриминация, както и на други основни права и принципи изрично прокламирани в Харта на на основните права на Европейския съюз.
Здравната сигурност на обществото представлява система от норми, институти,
дейности и отношения, насочени към осигуряване на максимално възможна равнопоставеност в шансовете на гражданите за гарантиране на тяхното здраве, съответно
за гарантиране на достъпа им до здравни услуги с високо качество[4]. Ефективната
защита на общественото здраве обхваща и защита на гражданите при извънредни
ситуации и в частност при наличие на заплахи за здравето с трансграничен характер.
Утвърдените международни правила и норми задължават международната общност
да реагира на разпространението на болести в международен план, като действията
трябва да са координирани и насочени към предприемане на такива мерки, които са
съизмерими с рисковете за общественото здраве.
В рамките на ЕС, в условията на пандемия и като част от мерките срещу разпространение на корона вируса от типа COVID-19, във всички държави-членки на ЕС бяха въведени мерки за физическа и социална дистанция, включително и налагане на
мерки за изолация и поставяне под карантина. Съгласно насоките на СЗО[5] поставянето на лица под карантина представлява ограничаване на дейности на тези лица
и/или разделянето им от други хора. Под карантина се поставят и лица, които не са
болни (т.е. не са проявили симптоми на заболяване), но които са били в контакт с
болни или с вирусоносители. Поставянето под карантина има за цел ограничаване на
разпространението на заболяването и подпомагане ранното откриване на симптоми
на заболяване.
Изолирането на лица, за разлика от поставянето под карантина, се прилага по отношение на лица които вече са проявили симптоми на заболяването (т.е. по отношение на вече болни лица) или по отношение на лица, носители на вируса. При поставянето в изолация, лицето което се изолира, се отделя от останалите хора за да може да
се постигне превенция на разпространението на заболяването, както и за да се предотврати последващо заразяване.
Както при изолацията, така и при поставяне на лица под карантина, на практика
се ограничава правото на свободно придвижване. В извънредни ситуации, както и в
ситуации представляващи сериозна трансгранична заплаха за здравето, свободното
движение на хора и стоки може да бъде ограничено. Подобно ограничение се налага
и спрямо лица, които не попадат в обхвата на понятието „лице под карантина“ или
„лице под изолация“.
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Съгласно националното вътрешното законодателство прието в Република България,
предписанието за поставяне на лице под карантина се издава от Регионалната здравна инспекция, на основание заповед на Министъра на здравеопазването, която следва
да бъде издадена във връзка със Закона за здравето и Наредбата за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните заболявания.
В рамките на ЕС от страна на Европейската комисия са разработени и предложени специални насоки за временно ограничаване на неналожителните пътувания до
ЕС1, с цел оказване на въздействие по отношение на ограничаването на разпространението на корона вирус, от типа COVID-19. Предложените мерки имат временен характер, продължителността им е от 30 дни, с възможност за евентуално удължаване
на периода на прилагане на ограничителните мерки, след извършване на оценка на
развитието на ситуацията и ръста на разпространение на вируса.
В национален план, пример за въвеждане на конкретни ограничителни мерки, засягащи свободното движение на хора, стоки и услуги, представлява наложената временна мярка, на основание Заповед на министъра на здравеопазването2, забраняваща
влизане на територията на страната на всички граждани от трети страни, като ограничението се прилага по отношение на придвижване с въздушен, морски, железопътен
и автомобилен транспорт.
При извънредни обстоятелства, с цел защита живота и здравето на гражданите, е
възможно и ограничаване на права и свободи на отделни групи от обществото, като
например ограничаване на права в сферата на образованието – по отношение на ученици, студенти, специализанти, докторанти. Съгласно чл. 14 от Хартата на основните
права на ЕС, всеки има право на образование, както и на достъп до професионално и
продължаващо образование. В условия на извънредност, с цел защита на гражданите
от сериозни заплахи за здравето, е възможно временно да бъдат наложени ограничения във физическия достъп до учебни заведения, което от своя страна би довело до
ограничаване на правото на достъп до образование. Важно е да бъде направено уточнение, че до ограничаване на правото на достъп до образование би се стигнало в
ситуации при които не се предоставя алтернатива по отношение на образователните
форми, методи и средства. В случаите при които се осигури неприсъствена форма на
обучение (например дистанционно обучение), е възможно да бъде преодоляно ограничението по отношение на достъпността. В хипотезите, при които обучаваните не са
в състояние да се възползват от предоставената алтернативна дистанционна форма на
обучение (например поради липса на технически средства и/или необходимо оборудване) би могло да се постави въпроса за реално ограничаване на права и равнопоставеност при достъпа до образование.
Дисбаланс при упражняване право на труд може да бъде наблюдаван в условия
на сериозни трансгранични заплахи за здравето, както и в пандемични обстановки,
при които например служители в сферата на обществения ред или в сферата на здравеопазването, работят при извънреден труд, при неспазване на изискванията за безопасна и здравословна среда. Трудовата дейност в определени сектори се упражнява
в условията на свръх натовареност, докато в други сектори служителите губят своите
работни места поради липса на търсене на конкретен вид услуги, поради налагането
на ограничителните мерки.
Пред здравните системи в ЕС стои трудната задача да съвместят от една страна
нарастващото търсене на здравни грижи и ограниченото им предлагане, а от друга
1

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския Съвет и Съвета; COVID19: Временно ограничаване на неналожителните пътувания до ЕС; COM (2020) 115 final.
2
Заповед № РД-01-183/06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването.
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страна – наличието на готовност за посрещане на сериозни кризи в общественото
здравеопазване[6]. От правна гледна точка, не бива да остава извън фокуса на внимание обстоятелството, че основната отговорност за организирането и предоставянето
на здравни услуги и дейности принадлежи на самите държави-членки.
Защитата на общественото здраве чрез осигуряване на възможно най-добра защита на гражданите[7], трябва да бъде подсигурена и гарантирана дори и при възникването на събития свързани със сериозни трансгранични заплахи, каквито са разпространението на заразни заболявания, епидемични взривове и пандемии.
Превенцията и контрола на заразните болести са дефинирани в Решение
№ 2119/98/ЕО[8], като многообразието от мерки, включително епидемиологичните
проучвания, предприети от компетентните органи за обществено здравеопазване в
държавите-членки за превенция и спиране на разпространението на заразните болести. По отношение на мерките, които се използват при управление на пандемии, Европейската комисия е очертала три ключови сфери на дейност, а именно: наблюдение,
комуникация и управление. Тези дейности се характеризират като значими за изграждането на капацитет за управление на пандемии[9]. По своята същност, пандемията
представлява трансгранична заплаха за здравето, която има негативно влияние не
само по отношение на общественото здраве, а също и по отношение функционирането на обществените и икономическите системи.
Предприемането на своевременни и адекватни мерки, с цел ограничаване на
вредните последствия от настъпил риск или потенциална заплаха за здравето на
обществото, би довело до намаляване необходимостта от въвеждане на ограничения
на права с цел защита на висш интерес или благо. Формулирането на общи цели, реализирането на съвместни координирани действия, в условия на тясно международно
сътрудничество, значително би подобрило степента на успеваемост при реакция и
справяне с кризи особено такива с трансграничен характер.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ПРЕДВИДИМОСТ В
КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Живко Атанасов Желев
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

CONSISTENCY AND PREDICTABILITY IN THE CONTROL
ACTIVITY OF THE ADMINISTRATION
Zhivko Atanasov Zhelev
Abstract: One of the principles of administrative law is the principle of consistency and
predictability and as such, it is fundamental in the exercise of the control function of public
administration, in conditions of administrative discretion. Timely and accurate delineation
of this independence, by introducing clear and fair criteria, strict definition of official
powers and obligations of control bodies, the implementation of adequate and strict
internal control are prerequisites for preventing corruption by and against the
administration.
Keywords: principles of administrative law, consistency, predictability, public administration,
administrative discretion, corruption
Съвременното общество е силно повлияно от глобализацията и промените, които
настъпват в публичните отношения. Администрацията на съвременната държава е задължена да актуализира своята дейност в хармония с тези промени, за да може ефективно да изпълнява своята роля по управление на обществения живот.
Взаимодействието на гражданите с администрацията са първият и основен контакт на обществото с правителството на държавата. Последователността и предвидимостта отдавна са изведени като едни от стълбовете на „добро управление“. Определянето им като едни от основните принципи на административното право, наред с
принципа на правовата държава засвидетелства тежестта и значимостта им в управлението, част от което е административната дейност.
Ако направим един паралел между дейността на администрацията и дейността на
една компания през призмата на основните принципи на административното право –
последователност и предвидимост, бихме могли да извлечем изводи съществени за
процеса на държавното управление и стремежът на съвремието към неговата ефективност.
И така, 60-те години на миналия век, глобалните организации – с големината на
малките държави – обещават на служителите си не само икономическа сигурност, но и
лична удовлетвореност и уважение от страна на колегите, служителите и общността в
замяна на извършването на шепа ясно очертани дейности. Лидерите на глобални организации са се фокусирали върху увеличаване на предсказуемостта за своите подчинени и по този начин за организацията като цяло. Такава е и теорията на Фредерик У.
Тейлър от началото на века за научният мениджмънт, според която работата на мениджъра е била да установи ясни стандарти за изпълнение. По-късни други теоретици учат
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мениджърите да развият силна, ясно дефинирана корпоративна култура и да включат
служителите във вземането на управленски решения. В обобщение, предсказуемостта
изгражда доверието, което позволява на хората да синхронизират своите действия по
взаимно продуктивни начини.
В разглеждания аспект на предвидимостта, но в дейността на администрацията, по
съшият начин стимулира доверието на гражданите към институциите. Сигурни, че тяхното поведение може да бъде и ще бъде определяно по един и същ начин, без значение
на отделният служител и без значение на времето, провокира очаквано поведение по
стремеж за спазване на установените правила.
Какво се случва с предвидимостта в една силно конкурентна, бързо променяща се
глобална икономика? Унищожава се. Практиките, които лидерите възприемат, за да
направят своите организации по-конкурентоспособни, пренебрегват човешката нужда
от предвидимост. Това води след себе си до силна демотивираност у хората, обърканост и недоволство. Нещо повече, загубата на този принцип влече след себе си процеси
на дестабилизация на обществото и отношенията в него.
Съвременното административно право дава възможност за лична преценка и субективизъм в прилагане на правомощията от отделните служители, обличайки я в одеждите на оперативната самостоятелност. Никъде идеята за предвидимостта не е по-застрашена от института на административната дискреция. Лесно бихме търсили обяснение
на липсата на предвидимост в дейността на администрацията, като резултат от случайностите на непредсказуемия свят, така както се дефинира необходимостта от оперативната самостоятелност.
Принципите на административното[1] право отразяват основните характеристики
на изпълнителната власт. В рамките и в съответствие на конституционните принципи, те конкретизират правилата за управление на обществения живот.
Принципите са признание за значението на изведените ценности за държавата и
обществото. Те са необходими по-скоро да ни предпазят от злоупотребата с правото.
И така принципите в правото са установени правила за дейност, процедура или правно положение, истина или твърдение, толкова ясно , че не може да бъде оборено. Така например един от основните принципи е принципът на правовата държава. Механизмът за защита на гражданите от порочните административни актове би следвало
да бъде достъпен и ефективен, без да се изискват особени умения и средства за противопоставяне на беззаконието. Подобна възможност обаче е илюзорна. Именно поради този факт е обърнато особено внимание на правомощията на администрацията
спрямо гражданите. Границите на тези правомощия следва и са обект на непрестанен
контрол.
Закона за администрацията[2] урежда структурата на администрацията и извежда
принципите – законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, предвидимост, обективност и безпристрастност,
като основни на които тя да се осъществява дейността си в услуга на обществото и в
съответствие на Конституцията и другите нормативни актове.
Оперативната самостоятелност следва да бъде разглеждана с особен поглед в
административното право. Двата основни принципа ръководещи демократичното управление са прозрачност и отчетност. Следователно действията на административните органи също следва да бъде разглеждана през призмата на върховенството на закона като цяло и основните права гарантирани от Конституцията.
Самата възможност за преценка/субективизъм се предоставя от самата законодателна власт с приетите норми, за постигане на определен резултат.
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Въпросът за оперативната самостоятелност, разглеждан през призмата на двата
основни принципа – последователност и предвидимост е основен за тази тема. Към
административната преценка трябва да се отправи критичен поглед, защото опорочаване на целите и подчинявайки я на личната изгода може да доведе до произволно и
необосновано използване на тази възможност, което пък от своя страна да доведе до
неспазване на основните принципи на административното право и държавност.
Контролът на административната самостоятелност е от особена важност. Преценката може да бъде разглеждана в аспекта на случаи, в които обхвата на преценката не
се ограничава от определени правни понятия, при които на административния орган
е позволено да избере решение, наред с друго еднакво „справедливо“ такова.
Правната природа на оперативната самостоятелност се проявява и при издаване
на индивидуалните административни актове. В своята дейност административните
служители се позовават на закона и всяко тяхно действие следва да се отъждествява с
него. В едни случаи обаче правната норма е императивна спрямо поведението на
административния орган в конкретната законова хипотеза, но другаде само очертава
принципите на изпълнителната дейност, като по този начин чертае правна рамка, в
която на административния орган е дадена възможност на свободно усмотрение и
възможност за преценка спрямо конкретния случай. Винаги обаче в предвидената закона рамки. Тази самостоятелна оценка и правото му на избор се свежда между различни, но юридически равностойни, варианти, посочени от закона, т. е. избор между
няколко еднакво законосъобразни решения, които могат да се явят в различна степен
целесъобразни т.е. макар в хипотезата на оперативната самостоятелност административният орган следва да избере онова решение, което в конкретния случай се явява
най-ефективно от гледна точка на държавния и обществения интерес. Точно този аспект на оперативната самостоятелност следва детайлно да бъде подложен на анализ.
Ефективността, от тази гледна точка, би следвало да бъде онзи критерии, който отделния административен орган да преследва. Степента на постигнатите резултати
спрямо заложените цели, следва да бъде поставена под критичното наблюдение и
контрол на висшестоящите над изпълнителните звена в йерархията на административната структура. Ефективността е пряко свързана с целесъобразността на действията. Този анализ дава отговор дали действията на администрацията са онези, които в
най-пълна степен спомагат за постигане на определените цели. В случая тези цели
следва да бъдат укрепване на държавността, стабилизиране на правовия ред и
обществените отношения, както между самите обекти на контрол, а така също и отношенията между изпълнителната власт и контролираните лица. Съвсем друг, страничен въпрос е въпроса за ефикасността на тези действия, т. е. отношението между
вложените сили и средства с постигнатите резултати.
Освен принципа на правовата държава, целесъобразността е друг основен принцип в административното право и може би с най-голямо значение за гражданите [3].
Оценка на ефективността на дейността на администрацията се разглежда съобразно
постигнатата целесъобразност. Според М. Славова целесъобразността се реализира в
рамките на дискреционната власт, когато администрацията може да съобрази своето
решение с особеностите на конкретния случай. Но тази власт носи риск от злоупотреба.
Принципите на правовата държава са основната характеристика на нашата Конституция. В теорията се изразяват мнение на противопоставяне на всякаква форма на
административна преценка и самостоятелност при вземане на решения. Разглежда се
като противопоставяне на тази оперативна самостоятелност като отрицание на върховенството на закона. Същевременно голяма част от съвременното юридическо мислене обаче позволява известна и както виждаме в определени области особено освобо96
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дена и неконтролирана проява на административната преценка. Вярно, че правната
доктрина обявява административната самостоятелност за непроизволна, ясна и законово обоснована. Но когато тази субективна преценка се използва произволно, то тя
става дискриминационна, противоправна, водеща до неетично и корупционно поведение. Няма съмнение, че такъв вид административна преценка подлежи на оспорване в
съда, но това средство не е твърде ефективно. Имайки предвид скоростта при която се
разглеждат тези спорове, непознаването на закона, както и често срещаната противоречива съдебна практика, донякъде обяснява защо такъв административен произвол
води след себе си корупционни престъпления. Няма да е крайно ако кажем, че именно
такъв вид административна свобода за преценка и субективизъм са в основата на корупцията. Затова е необходимо дори още на етап създаване, разглеждане и гласуване
на закони да се поставят подходящи, проверими и лесно контролируеми ограничения
за такъв вид административна самостоятелност.
Безспорно обвързаността на оперативната самостоятелност в контролната дейност на административния орган с изискването за постигане на най-целесъобразното
решение, е от особена важност за контрола на този вид дадена власт.
Административно-процесуалният кодекс налага принципа на съразмерност –
„Административните органи упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо.“ В чл.6, ал. 4 се предвижда че „от две или повече законосъобразни възможности органът е длъжен… да избере тази възможност, която е осъществима най-икономично и е най-благоприятна за държавата и обществото”. Детайлното разглеждане на темата за държавния и обществен интерес е от изключителна важност, не само от гледна точка на единия от принципите за прилагане на административната самостоятелност, но и от страна на поведението на държавните служители – неговата законосъобразност и етичност. У нас разбирането на „обществен” и
„държавен” интерес е твърде конфликтно, поради което често се избягва да бъде коментирано. Става дума не за различно дефиниране на „обществения интерес”, а за
разбирането на обществения интерес в конкретната обстановка на различни условия
и на различни сфери и отрасли на управление. Това е разпределяне на правомощията
и разпределяне на отговорността, съобразено със спецификата на дадения ресор и ниво, където „общественият интерес” трябва да бъде формулиран, опазен и да се прилага като стандарт и критерий. „Общественият интерес” не се определя от обществото, а от държавата. Липсата на предвидимост [4] за правните субекти, като един
принципите, закрепени в чл. 13 от АПК, може да се дължи на неяснотата в закона, а
непоследователността, като втория принцип, залегнал пак там – в различния стандарт
при тълкуване на правната норма по различен начин, спрямо няколко правни субекта.
Така освен тези два принципа ще се наруши принципа на съразмерност, описан погоре.
В правната теория и законодателството на много държави /например Германия,
Унгария/ защитата на обществения интерес е основно задължение на държавата.
Съществува трайна традиция в разбирането, че държавата е естественият и единствен
обективен гарант на обществения интерес в един свят на индивиди и организации,
всеки от които преследва свои собствени интереси [5].
Приетия с ПМС № 126 от 11.06.2004 г. Кодекс за поведение на служителите в
държавната администрация дефинира като цел стремежа да се повиши общественото
доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на държавната служба. Абсолютно недвусмислено чл. 2 разпорежда че дейността на служителите се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност. Служителят следва да
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изпълнява служебните си задължения при строго спазване на законодателството в
Република България, като съдейства за провеждането на държавна политика, основаваща се на принципите на правовата държава. Още в началото на този кодекс виждаме отново, че държавният служител е задължен да взема решения, водещи до елиминиране на произвола.
Защо дискреционните правомощия на администрацията, лишени от своята характеристика на последователни и предвидими действия, при упражняване на контрол,
съдържат потенциала за корупция?
Въпросът за дискреционните правомощия е обект на научни изследвания на представители на различни клонове на юридическите науки. В специалната литература
дискреционните правомощия се дефинират като „законови правомощия, позволяващи
на длъжностното лице да действа по своя преценка в рамките на правомощията, определени от закона”. В този аспект дискреционните правомощия са от решаващо значение както за самата юридическа дейност, така и за нейните крайни резултати. Динамиката и различните тенденции на правната дейност зависят от тяхното изпълнение.
Способността за свободно вземане на решения, за действие по собствена преценка е
основната характеристика на субекта на правна дейност, която има функционално
значение.
Принципът на правовата държава е общ. Това означава, че тя не е предназначена
за конкретен случай или обстоятелство, а за един или друг вид случаи и обстоятелства. На теория това се нарича „дискреционна власт“ (или административна преценка). Принципите на последователност и предвидимост в административното право не
могат да се противопоставят на възможността за злоупотреба с тази власт, единствено
по причина на съществуването си. Правните норми, които дават на длъжностните лица необосновани дискреционни правомощия, съставляват основната част от корупционния закон. Невъзможността да се дефинират границите на субективната преценка,
конкретните правила и норми, лишава обществото от очакване на едно и също поведение от органите на държавно управление. Предвидимостта, като гарант за прозрачността на дейността на администрацията е поставена в ситуация на изначална неприложимост. Ако преувеличените изисквания на закона пряко допринасят за навлизането на корумпирани отношения, то дискреционните правомощия създават благоприятна среда за корупционния ефект на преувеличените искания. С други думи, разликата
между тези фактори, причиняващи корупцията, е, че преувеличените изисквания на
закона сами по себе си причиняват корупция, а дискреционните правомощия са
корупционен фактор само когато се състоят във възможността да се избере между
прилагане на преувеличени изисквания на закона и отказ от използването им. По
този начин, като се дава възможност за избор между санкции с различна степен на тежест при липса на ясни критерии за налагане на конкретна санкция, върховенството
на закона позволява на нарушителя да заплати на правоприлагащия орган по-малко
сериозна санкция и правоприлагащият орган да изнудва нарушителя с възможност за
налагане на по-тежко наказание. Субектът на правоприлагащата дейност винаги има
право да избира от поне две решения (едното винаги е по-благоприятно от другото за
обекта на контрол) в съответствие с нормите на закона или друг нормативен акт. Тази
възможност грубо нарушава принципа на предвидимост и последователност. Тази
възможност може лесно да бъде използвана от недобросъвестни и неетично служители, за користни цели.
В случай, че прекомерните изисквания са съчетани с възможността за преценка,
много по-трудно е да се открие корупцията, тъй като законното решение се „купува“,
т.е. решение, което може да бъде взето от честен служител. В случаите, когато преуве98
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личените изискания трябва да се наложат безусловно и законът ясно установява случаите, в които това трябва да се случи, подкупът се заплаща за извършване на благоприятни действия от страна на длъжностното лице. По този начин различни фактори
на корупция причиняват различни видове корупция. Както и при преувеличените
изисквания на закона като корупционен фактор, дискреционните правомощия могат
да бъдат обусловени от противоречието на нормите както в закона, така и в нормите
на различните актове. В този случай сблъсъкът води до липсата на ясни критерии за
избор на коя от противоречивите норми да се спазват.
Установяването и публикуването на правилата по упражняване на дискреция би
стабилизирало управлението на обществените отношения и би гарантирало в значителна степен законните очаквания на правните субекти [6]. Именно само такова конкретизиране най-пълно и точно ще издигне принципите на последователност и предвидимост. Ясната рамка ще изведе на преден план тяхната същност, смисъла и силата
на вменените функции на гарант за прозрачно, справедливо и безпристрастно управление.
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СТРОИТЕЛСТВО. УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
/Теоретични и практически аспекти/
Боян Т. Георгиев
Бургаски свободен университет

BUILDING PROCESS. PARTIES IN THE BUILDING PROCESS
/Theoretical and practical aspects/
Boyan T. Georgiev
Burgas Free University
Abstract: Building construction is a very important area of the material proceeding and its
purpose is to provide a basic material base for servicing the daily routine, life, labour and
relaxation of the citizens and for functioning states, municipalities, social and other public
institutions as well as private legal entities and organizations. By building constructions
considerably valuable and useful real estates are created – buildings, bridges, tunnels,
green areas, artificial water basins, nets and road infrastructure facilities and other
technical infrastructure and etc.
Key words: building, construction, land planning, participants in building.
Строителството и строителният процес представляват правни и фактически действия на различните участници и освен това подлежат на контрол от различни институции. Те са рискова дейност и за това е необходимо да се отговори на очакванията за
непредвидено развитие. Възможно е да бъдат нанесени вреди – имуществени и неимуществени на участниците в строителния процес или на трети лица. Строителният
процес представлява съвкупност от дейности, извършвани в определена последователност, фази и етапи през продължителен период от време, с участието на различни
лица, част от които трябва да имат специална професионална подготовка.
Строителството се подготвя още със създаването на подробните устройствени
планове и инвестиционното проектиране. В него се включват разрешаването на строителството, подготовката на строителните книжа, издаването на разрешение за
строеж, началото на строителството, строителният надзор, други съпътстващи процедури и действия до крайния акт – издаването на разрешение за ползване. В режима на
строителството влизат и отклоненията от правилата за законно строителство, контролът, санкциите. От тази гледна точка на всеки държавен орган още към момента на
неговото учредяване се определя и неговата компетентност, т.е. за какво се създава, какви
ще бъдат неговите задачи в държавното управление, как те ще бъдат решавани и т.н.1
Селищните системи, населените места и извънселищните територии трябва да се
застрояват съобразно с особените за тях условия и изисквания за хармонично и пълно
задоволяване на всестранните духовни и материални потребности на гражданите.
Обособяването на отделни зони в строителните граници на населените места и се1

Мутафов К., Актова за установяване на данъчни задължения, Бургас, 2014, изд. Бряг, с. 27.
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лищните образования е условно. Процесът на урбанизация създава тясна функционална зависимост между населените места и извънселищните територии. Населените
места като отделни системи имат различни по значение територии, които трябва да се
интегрират в единен икономически и социален организъм.
Участници в строителството
Участниците в строителството по правило са три основни субекта – инвеститор,
проектант и строител. Този принцип е последователно развит в нашето законодателство от Правилника за капитално строителство от 1973 г. до настоящия Закон за устройство на територията. Липсата на основен участник прави невъзможно осъществяването на законно строителство. Като второстепенни участници в процеса на строителството се включват консултантът, физическото лице, упражняващо технически
контрол за част „Конструктивна”, техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване. Взаимоотношенията между участниците
в строителството се уреждат свободно с договори при спазване на ЗУТ и на дугите
нормативни актове в тази сфера на обществения живот.
Спорен е въпросът дали измененията в ЗУТ премахнаха съществуващото разделение на участниците в строителството – физически и юридически лица, които осъшествяват функциите на инвеститор, проектант и строител, и условно наречени неосновни или допълнителни, сред които са строителният предприемач, доставчикът, техническият ръководител и лицето, което упражнява строителен надзор.2
Разпоредбата на чл. 160, ал. 1 ЗУТ визира кръга на участниците в процеса на
строителството – възложител, строител, проектант, консултант, физическо лице,
упражняващо технически контрол за част „Конструктивна”, технически ръководител
и доставчик на машини, съоръжения и техническо оборудване. В тази връзка съдебната практика отбелязва, че следва да се прави разлика между „извършител” и „възложител” на строеж. Определението за възложител, което практиката дава е собственик
на имот, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има
право да строи в чужд имот по силата на специален закон. От друга страна практиката изтъква, че реализирането на правото на строеж чрез изпълнение на строителство
на обект, за който е отстъпено това право стои извън неговото съдържание, строго
определено като обем от законовите норми. Реализирането изпълва съдържанието на
договора за строителство, който като ненаименуван договор е утвърден в практиката
като разновидност на договора за изработка по ЗЗД, а елементи на неговото съдържание се извеждат и от специалните разпоредби на чл. 160 и сл. от ЗУТ.
Възложител/инвенститор е собственикът на имота, лицето, на което е учредено
право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството. Инвеститорът има задължението да осигури
и представи всички необходими документи за провеждане на строителството, както и
да отстранява своевременно всички нередовности в тях, ако такива бъдат констатирани. Инвестирането в строителния процес за изграждане на сграда е свързано с влагане на средства за придобиване на недвижими имоти или учредяване на право на
строеж върху недвижими имоти, върху които ще се строи, за придобиване на материали, които се влагат в строежа, съоръжения, които се монтират, вътрешни инсталации, строителна механизация, техника, работна ръка, складови помещения и други.
2

Вж. Петров В. Устройство на територията, С., 2004, с. 264 и сл.
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Обикновено инвеститор на строежа е възложителят, а в хипотезата на прехвърлена
идеална част от поземления имот или учредено право на строеж на отделни обекти на
строителя, инвеститор може да бъде и строителят.
Възложителят по смисъла на чл. 161, ал. 1 от ЗУТ е участник в строителството, която фигура може да възникне при искане за одобряване на инвестиционни
проекти и издаване на разрешение за строеж и извършване на разрешено строителство, но след като е налице влязъл в сила застроителен план. /Решение № 1242 от
30.01.2014 г. по адм. д. № 10735/2013 на Върховния административен съд./
Възложителят носи отговорност за:
1. осигуряване на необходимите документи по чл. 142, ал. 5, т. 7 и 8 от ЗУТ и предоставянето им на проектанта и на лицето, извършващо оценка за съответствие на
инвестиционния проект, за отразяване в комплексния доклад за оценка на съответствието, с изключение на случаите, в които с договор тези задължения са възложени на
консултанта;
2. започване на строеж със сключен договор за строителен надзор, когато такъв се
изисква;
3. започване на строеж със сключен договор за строителство, когато такъв се
изисква;
4. започване на строеж с договор за строителство със строител, който е регистриран по чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за съответната група и категория строеж, в случаите, когато регистрацията е задължителна;
5. започване на строеж със сключен договор за авторски надзор на обекта.
Административното производство по издаване на удостоверение за въвеждане в
експлоатация на строеж се развива само между възложителя и административния
орган по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ. Само възложителят на строеж има правен интерес да
обжалва удостоверението за въвеждане в експлоатация, респ. отказа за издаването му.
„Инвеститорът” е визиран в ЗУТ, като лице, имащо право да инициира започване на
процедура по издаване на разрешение за ползване на обект, поради което няма пречка
при повече инвеститори на обекта, искането да бъде направено от един от тях и то да
произведе действие и по отношение на инвеститорите, от които не е направено такова
искане, тъй като издаването на разрешението е с позитивен за останалите инвеститори ефект.
Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за
започване на строителството и регистрира пред органа, издал разрешението за
строеж, въвеждането в експлоатация на обекта. /Определение № 5843 от
31.05.2006 г. на ВАС по адм. д. № 4636/2006 г./
Възложителят на строеж или упълномощено от него лице може да поиска виза
за проектиране. Възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено
право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по
силата на специален закон. /Решение № 1186 от 29.01.2010 г. на ВАС по адм. д.
№ 13037/2009 г./
Законовото задължение за възложителя е да осигури, т. е. да намери технически ръководител, без да е уточнено как трябва да се уредят отношенията между
тях - като трудови или като граждански правоотношения. /Решение № 1390 от
31.01.2014 г. по адм. д. № 15770/2013 на Върховния административен съд/
Легитимиран да иска въвеждането на един строеж в експлоатация, респективно да бъде издадено разрешение за ползване, е възложителят на строеж. От това
следва, че адресат на заповедта по чл. 178, ал. 5 ЗУТ е единствено възложителят, и
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съответно, че само той може да я оспорва. /Определение №9504 от 28.06.2011 г. на
ВАС по адм. д. № 4639/2011 г./
Административното производство по издаване на удостоверение за въвеждане
в експлоатация на строеж се развива само между възложителя и административния орган по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ. /Определение № 1630 от 02.02.2011 г. на ВАС по
адм. д. № 13122/2010 г./
В чл. 225, ал. 6, т. 5 ЗУТ е визирано, че принудителното премахване на незаконния строеж е за сметка на възложителя, който съгласно чл. 161, ал. 1 ЗУТ е собственикът на имота, лицето на което е учредено право на строеж в чужд имот, лицето което има право да строи в чужд имот по силата на закон. С факта на закупуване на имот купувачите придобиват качеството на възложители по смисъла на чл.
161, ал. 1 ЗУТ. /Решение № 7266 от 15.05.2019 г. по адм. д. № 396/2019 на Върховния
административен съд/
Когато собственикът на терен е запазил правото си на строеж, то той има качеството участник в строителството по чл. 160 ЗУТ и на "възложител" по смисъла
на чл. 161 ЗУТ, поради което е законосъобразно той да е и адресат на заповед за
премахване на незаконен строеж, в случай че не се е сдобил с необходимата документация. /Решение № 5280 от 17.05.2006 г. на ВАС по адм. д. № 1333/2006 г./
Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност, което с писмен
договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни
книжа. Той има задължението да изготви предвидените в ЗУТ и в Наредба № 4 от 21
май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, инвестиционни
книжа. Носи отговорност и за законосъобразността, качеството, пълнотата и приложимостта на тези книжа. При голям обем проектанска дейност тя се разпределя между няколко проектанти, всеки от които отговаря за отделна част.
Проектирането и авторският надзор са отделни дейности, които не се извършват
едновременно, но чрез които се осъществява една и съща услуга, поради което при
определянето на ред за възлагане следва да се има предвид не само стойността на
проектирането, а и на надзорната функция, но това правило следва да бъде прилагано
при отчитане на конкретните факти и цели на възложителя.
Законът за устройство на територията предвижда, че авторският надзор по време
на строителството се осъществява от проектанта въз основа на договор с възложителя, като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното
спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството – по аргумент от
чл. 162, ал. 2 от ЗУТ авторският надзор се извършва от проектанта.
Нормативно установено е – чл. 161, ал. 1 ЗУТ, че проектантската дейност се
осъществява от физически лица, които притежават необходимата проектантска
правоспособност, а авторският надзор – чл. 161, ал. 2 ЗУТ, се осъществява от
проектанта. /Решение № 8524 от 30.06.2020 г. по адм. д. № 6516/2019 на Върховния
административен съд/
Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен
договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни
книжа. Реализирането на строежа изпълва съдържанието на договора за строителство, който като ненаименуван договор е утвърден в практиката като разновидност на
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договора за изработка по ЗЗД, а елементи на неговото съдържание се извеждат и от
специалните разпоредби на чл. 160 и сл. от ЗУТ.
Договорът за изработка, чиято разновидност е договорът за строителство (по
чл. 160, ал. 2), е неформален и писмената форма не е условие за неговата действителност, а само за доказването му. /Определение № 270 от 07.03.2016 г. по гр. д.
№ 6126/2015 г. на Върховен касационен съд, 3-то гр. Отделение/
Договорът за строителство се сключва с оглед притежаваните специални знания и умения в областта на строителството от строителят, който, съгласно чл.
163 ал. 2 т. 1 ЗУТ, е отговорен за изпълнението на СМР в съответствие с одобрените проекти, със строителните правила и нормативи и изисквания към строежите,
за съответствието с нормативните изисквания на влаганите в строежа материали, т.е. длъжен е да предвиди резултатите от несъобразяването на изпълнението
си с тях. /Определение № 335 от 18.04.2016 г. по т. д. № 2934/2015 г. на Върховен
касационен съд, 1-во тър. отделение/
Строителят носи отговорност за:
1. изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с
изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;
2. изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;
3. своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
4. съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, когато
от възложителя с договор не е възложено на друг участник в строителството, както и
за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа;
5. съхраняването и предоставянето при поискване от останалите участници в
строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на
строежа и актовете и протоколите, съставени по време на строителството;
6. изпълнението на строежи, съответстващи на направената регистрация по чл. 3,
ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за съответната група и категория строежи,
в случаите, когато тя е задължителна.
Строител-изпълнител не е оправомощен да снабди собственик с необходими
строителни книжа. С предаването на строежа на възложителя изпълнителят приключва изпълнението на договора за строителство.
Негативният ефект върху патримониума на ищците би могъл да настъпи от
отмяната на разрешението за стореж, а не от неговото издаване, каквото основание за претендираните вреди е посочено в исковата молба. Строителното разрешение е позитивен акт и поражда благоприятни за адресата му правни последици,
както сочи практиката на ВАС в решенията си по адм.д. №11652/2012г. и адм.д.
№3577/2013г. Решение № 8318 от 06.07.2015 г. по адм. д. № 10521 / 2014 на
Върховния административен съд.
В ЗУТ няма обвързаност на завършване на строителна услуга и издаване на разрешение за ползване на построено в изпълнение на нея, още повече че в чл. 160, ал. 2
от ЗУТ е предвидено, че взаимоотношенията се уреждат с писмени договори, респ.
следва да бъде отчетено уговореното между страните по тях относно сроковете
за изпълнение и заплащане на реализираното. /Решение № 13496 от 12.11.2009 г. на
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ВАС по адм. д. № 7418/2009 г./.
За осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в
експлоатация (ползване) с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството се определят минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни
и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за съответния строителен обект. Те
не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, определени с Наредба № 2 от 31
юни 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. ЗУТ предвижда проектантът, лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, консултантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор да застраховат професионалната си отговорност за вреди,
причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на
неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. В Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., се съдържат разгърнати правила и са определени минималните застрахователни суми за всяко от тези лица,
участници в строителството, в зависимост от категориите строежи, в които вземат
участие.
Искът по чл.163, ал.3 от ЗУТ за обезщетение при недостатъци в резултат на
некачествени строителни работи е на разположение на лицето, което търпи вреди
от виновните действия или бездействия на строителя, т.е. искът е на разположение на крайния купувач на обекта включително и може да бъде упражнен в гарантираните от чл. 173 на ЗУТ срокове тогава, когато строежът е снабден с разрешение за ползване при действието на този закон, независимо че строителството е
договаряно или осъществено преди приемането му. /Определение № 1445 от
15.12.2012 г. по гр. д. № 514/2012 г. на Върховен касационен съд/
Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от
гаранционните срокове в строителството. /Определение № 123 от 15.04.2016 г. по
гр. д. № 6151 / 2015 г. на Върховен касационен съд, 4-то гр. отд./
Строителят е солидарно отговорен с лицата, които упражняват технически
надзор, за щети, причинени от неспазване на техническите правила и одобрените
проекти. /Решение № 541 от 20.05.2010 г. по к.н.о.х.д. № 388/ 2009 г. на Върховен
касационен съд/
В законодателството не са предвидени специални изисквания относно образованието и квалификацията на лицата, на които е възложено да осъществяват контрол
върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност, с каквито следва да разполагат строителите по силата на чл. 15, ал. 1, т. 4, б. “б” от ЗКС.
Видно от съдържанието на чл. 163а, ал. 1 ЗУТ, изискването за наличие на сключен
трудов договор със строителя се отнася до техническия ръководител на обекта, но
разпоредбата регулира отношенията между строителя и лицето, определено за технически ръководител, при изпълнението на даден строеж, като определя, че същите
следва да се осъществяват въз основа на трудов договор. По никакъв начин цитираната разпоредба не съдържа изискване относно професионалния опит на лицето, което
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ще осъществява техническо ръководство на строежа, а още по-малко – за наличие на
трудов стаж с определена продължителност.
Разпоредбата на чл. 163а, ал. 1 от ЗУТ задължава строителя да назначи по
трудов договор технически правоспособни лица, които да извършват техническо
ръководство на строежите - такива, които са получили дипломи от акредитирано
висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, възлагайки им изпълнението на отговорностите по чл. 163, ал.2, т.1- т. 5 от
ЗУТ. Една от тези отговорности е и визираната в чл. 163, ал.2 ,т.1 от ЗУТ, която
изцяло съответства на посоченото в ал.1 на същия текст задължение на строителя да изпълнява възложения строеж в съответствие с издадените строителни книжа.
Налице е законово делегиране на задължения на техническия ръководител, като лице
притежаващо техническа правоспособност, да изпълнява задълженията възложени
на строителя. /Решение № 63 от 24.04.2018 г. по н. д. № 82/2018 г. на Върховен
касационен съд, 1-во нак. Отделение/3
На основание чл. 168 ал.7 ЗУТ лицата, които упражняват строителен надзор,
носят имуществена отговорност както за щети, които са нанесли на инвеститора
и на другите участници в строителството, така и солидарна отговорност със
строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи
и одобрените проекти. /Определение № 123 от 15.04.2016 г. по гр. д. № 6151/2015 г.
на Върховен касационен съд, 4-то гр. отделение/
Консултантът въз основа на писмен договор с възложителя:
1. извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражнява строителен надзор;
2. извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни
продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите при упражняване на дейностите по т. 1;
3. може да изпълнява прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството, както и други дейности – предмет на договори.
Лицето, което упражнява строителен надзор следи за законосъобразното започване на строежа, изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни
проекти, спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, годност на строежите. Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:
1. законосъобразно започване на строежа;
2. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и
протоколите по време на строителството;
3. спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и
чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;

3

Вж. Иванова, М. Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани в наказателния
процес, и механизмите за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, Бургас, 2018, ISBN 978-619-7125-44-2, Издателство: ФЛАТ-Бургас.
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4. осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд в строителството;
5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.
Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по
време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията
за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по
време на строителството.
Нормативната уредба на Република България не разграничава по вид дейностите
в обхвата на надзора, съобразно вида на строежите върху които се осъществява,
доколкото за всички строителни обекти се съблюдават еднакви норми и изисквания за
качество, безопасност и законосъобразно изпълнение.
Технически ръководител е лице със съответната професионална квалификация,
назначено по трудов договор. Това лице ръководи извършването на всички строителни дейности. Строителят е длъжен да назначи по трудов договор технически правоспособни лица, които да извършват техническо ръководство на строежите. Техническият ръководител е строителен инженер, архитект или строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите. Когато строежът се изпълнява от възложителя, той е длъжен да осигури технически ръководител.
Законодателят не е предвидил нормативно изискване по отношение на лицето,
което ще осъществява функции на технически ръководител, да бъде само такова с
образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалностите „архитектура“, „строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалент. Нещо повече, изрично в
кръга на технически правоспособните лица по чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ са включени и
тези със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „архитектура и строителство“ и „техника“, а по
силата на алинея четвърта от същата разпоредба лицата с квалификация „строителен
техник“ могат да изпълняват функцията на технически ръководител. Законодателят е
предвидил възможност и изрично е допуснал функциите на технически ръководител
да бъдат изпълнявани, както от специалисти с придобито висше образование по съответните специалности, така и от лица със средно образование и придобита професионална квалификация в съответната област.
Разпоредбата на чл. 163а, ал. 1 ЗУТ определя като технически правоспособни да
извършват техническо ръководство на строежите лицата, които са получили диплома от висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или
„архитект“, както и тези със средно образование с четиригодишен курс на обучение
и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“. Законодателят е преценил, че придобитите от тези лица знания
и умения са съответни на изискванията за осъществяване на техническо ръководство на строежите като не е направена каквато и да било разлика на основата на
вида на образованието. /Решение № 5515 от 12.05.2020 г. по адм. д. № 7819/2019 на
Върховния административен съд/
Съгласно чл. 163а, ал. 2 във вр. с ал. 1 от ЗУТ техническият ръководител е
строителен инженер, архитект или строителен техник, т.е. функциите на КБЗ в
хипотезата на чл. 5, ал. 3, т. 2 от Наредба № 2/2004 г. - когато те са възложени на
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техническия ръководител, могат да се осъществяват от строителен инженер,
архитект или строителен техник. Извън тази хипотеза обаче това могат да бъдат
и други лица, притежаващи професионална квалификация в областта на строителството, проектирането или здравословното изпълнение на СМР. Следователно нормативно изискване по отношение на лицето, което ще осъществява функции на
координатор по безопасност и здраве (КБЗ), да бъде само такова с професионална
квалификация „строителен инженер” или „строителен техник“ не е изрично установено в приложимата правна уредба. /Решение № 7349 от 16.05.2019 г. по адм. д.
№ 9185/2018 на Върховния административен съд/
Доставчикът носи отговорност за качественото и срочно изпълнение на доставката и монтажа, както и за свързаните с това приемни изпитания.
Наемателят като участник е особена фигура в строителния процес. По отношение
на наемателя на имот липсва активна процесуална легитимация, абсолютна положителна процесуална предпоставка за участие като страна в съдебно-административното производство за проверка законосъобразността на заповедта по чл. 178, ал. 5 ЗУТ.
Наемател на строеж не е възложител по смисъла на чл. 161 ЗУТ, както правилно е
приел и административния съд, поради което не е участник в административното правоотношение и производство по издаване на заповед за премахване на незаконния
строеж, поради което не е активно легитимиран да оспорва заповедта. С оглед разпоредбите на чл. 161 и чл. 177, ал. 1 от ЗУТ страни в административното правоотношение по повод заповед по чл. 178, ал. 5 от ЗУТ са издаващият административен орган и
възложителят на строежа – собственик на имота, притежател на право на строеж в
чужд имот или на такова право по силата на специален закон. Наемателят не е от кръга на тези лица. Дори да се приеме, че преустройството на даден имот е извършено от
наемател, между него и собственика възникват облигационни отношения, тъй като
наемателят не е от кръга на лицата-участници в процеса на строителството. Наемателят /държател/ на строеж няма задължения да иска да се въведе в експлоатация
строеж и да се издаде разрешение за ползване за него, поради което със заповедта за
премахване на незаконния строеж няма да се засегнат в този смисъл негови права и
интереси и поради това той не е активно легитимиран да я обжалва. Ако не е упълномощаван с изрично, нотариално заверено пълномощно от собственика /инвеститора/,
не е страна в административното правоотношение по издаване на разрешението за
ползване, респективно в правоотношението по отговорността за неизпълнение на
същото.
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА ГЕНЕЗИСА НА ОБЩАТА ТЕОРИЯ
НА ПРАВОТО
доц. д-р Светла Кънева
УНСС

TO THE QUESTION OF ORIGIN OF GENERAL THEORY
OF LAW
Резюме: В настоящата статия са изследвани ключови въпроси за обособяване на
предмета на Общата теория на правото. Подчертана е ролята на историческите
натрупвания на правната енциклопедия и на философските търсения на правната
философия. В резултат се налагат безспорен кръг въпроси, които формират обособения предмет на общотеоретичното знание.
Summary: The present article analyses key questions to separation of the subject of
General Theory of Law. It reveals the importance of historical knowledge of Encyclopedia
of Law and the Philosophy of Law researching. As a result, it confirmed irrefutable
questions as a subject of General Theory of law.
1. Знанията за правото като фактор на обществения живот се надграждат в последователно съществували правни дисциплини – Енциклопедия на правото, Философия
на правото и Обща теория на правото. Като общотеоретични науки те се различават
качествено от отрасловите правни науки по своя предмет. Тези последователно развивали се във времето дисциплини имат за задача да опишат свойствата на правото
като система и свойствата на правната система изобщо1. Осъществяването на тази задача минава много по-близо до търсенията на правната философия, отколкото до
Енциклопедия на правото2. Чрез търсенията на правната философия започва натрупването и обособяването на знанието за правото. Тази наука изиграва определяща роля
и за отделяне на Общата теория на правото и на другите правни дисциплини.
И до днес няма категоричен отговор за разграниченията между философията
на правото и общата теория на правото3. Почти всички съвременни изследователи приемат, че са самостоятелни дисциплини, които обаче са неразривно свързани. Според някои автори общата теория на правото възниква като емпирична философия на правото и дълго бива противипоставяна на „истинската“, стара метафизична философия на правото4. Първото схващане за отношението между науките се оповава на виждането че философията на правото, за разлика от правната
теория, изследва проблемите около идеята за правото, за естественото право и за
1

Тропер, М. За една юридическа теория за държавата, С., 1998, с. 17.
Ганев, В. Курс по обща теория на правото (Увод. Методология на правото), С., 2003, с. 118.
3
По този въпрос виж. Г. Бойчев, пос. Съч. с. 14.
4
Гройсман, С. Право и власт, С., 2020, с. 38.
2
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справедливостта, обяснява основните правни понятия и проблеми във философския им контекст. Според други автори разграничените между философията на
правото и общата теория на правото е тяхното „родословие“5. Има и автори, според които философията на правото е съставна част на юриспруденцията, а не на
философията. Според Х. Кеърнс философията на правото взема от философията
гносеологическата си ориентация, и преди всичко учението за идеалите и ценностите на правното познание. Така според някои основните функции на философско-правното познание са свързани с анализ на гносеологическата и аксиологическа проблематика в правото6. Убедено можем да твърдим че теорията на правото използва философски подход към редица правни въпроси свързани най-общо с произхода, идеята, ценностите на правото, с естественото право, със справедливостта, истината и доброто. Поддържаме виждането на Х. Коинг, че философията на правото е посредник между общата философия и правните науки (Х.
Коинг).
Корените и темите на правното (правнофилософско) познание датират от древноизточната и древногръцка мисъл. Ще посочим щрихи към политико-правните трактовки на понятието естествено право. Те доказват постоянната връзка между социалноетическата и политическа проблематика с правото. Потвърждават стремежа на човека
да обоснове правото като социален фактор в съвместния живот, който превръща фактическото в дължимо в рамките на общото събитие.
2. Развитието на науката философия на правото е продиктувано от интереса на
човека към същността на реда и управлението на съвместното общежитие. Тези въпроси на протоправото са насочени не към началото на правното явление (обичайно
право), нито към доправната организация на човека, нито към началото на позитивното право. Знанията, акумулирани от правната философия периодизираме главно от
гледна точка историческия подход.
Философията на правото първоначално не е имала свой самостоятелен предмет,
тя е недиференцирана област от общата философия. Като част от нея, правната философия цели интуитивното или философскоумозрително изучаване на правото и правното явление. Преследвайки тази задача Философията на правото разкрива и използва общи знания, които имат значение за всички правни дисциплини. Те, заедно с еволюция на схващанията за философията изобщо стават главен обект на правната философия. Върху тях по-късно възниква и Общата теория на правото.
Правото привлича вниманието на древните мислители в Гърция и Рим с антропофизичната представа за света. В Гърция Хераклит разграничава правни и природни
закони, налагат се два различни възгледа за „естеството“ на правото. Единият възглед
залага на правото като продукт на природата, другият обвързва правото с човека, в
чийто ръце се намира властта върху социума. Обособяват се разнородни понятия,
които трайно се свързват с правото. Такива са абсолютно и вечно, относително, временно, променливо и постоянно, съществуващо и дължимо, естествено (зададено
свише) и позитивно. Макар и по пътя на интуицията се извеждат най-важните поня-

5

Стоянов, Ж. Философия на правото, С., 1993, с. 6. Според тези автори Философията на правото се формира в Древна Гърция, от там датират вечните правни проблеми, а Общата теория на
правото се зараждат в Рим и Римската юриспруденция.
6
Стоянов, Ж. Философия на правото, С., 1993, с. 6.
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тия и теми от областта на правната философия. Полагат се основите на правноетичната философия.
За Конфуций (6-5в. пр. н. е.) общественият и правен порядък произтичат от неоспоримия морален стандарт, приоритетни са нормите на традицията, а не на религията. Отличителна черта на древнокитайската мисъл е нейната демитологизираност и
рационалистичност7. Правото и правното знание са включени главно в етиката и
политиката, отрицателно е отношението към позитивния закон – фа8.
Китайските легисти (4-3 в. до н.е.) обратно, застават на позицията, че социален
регулатор в държавата е позитивното право-закона, а не моралния императив. Първенство при определяне на обществения живот според легистите има не морала, а общите и трайни заповеди, които се издават от държавните ведомства за да се познават
и спазват от поданиците. Закона9 или по-точно системата от наказания е в сила, когато моралните норми не са достатъчно средство за регулиране на обществените дейности.
В древна Индия (4-3 в. до н. е.) се съчетават като регулативни средства кастовите
правила на Ведите – традиция и обичаи – и закона, а това са разпорежданията на
държавата и владетеля10.
Всички тези концепции за обяснение на правно регулативната обществена система попадат в кръга на правната философия като първата наука за обяснение на правото като част от универсума. Формира се един от ключовите въпроси за същността на
„естественото право“ 11, чрез което се обяснява правопорядъка. Естественото право
обаче е многолико и противоречиво.
Като фундаментално понятие на Философията на правото, терминът естествено
право се формира в древна Гърция. Същевременно има различни значения. Едното е
историческото схващане за естественото право, което се счита като съществуващ исторически факт, и регулативно, което се разбира като длъжностно право, като ръководно начало на нашето поведение12. В Древна Гърция, Сократ (5-4 в. до н. е.) се противопоставя на натурфилософията и твърди че не традициите и обичаите (естественото право), а законите (позитивното право) трябва да ръководят гражданите на държавата.
Гръцките мислители и римските юристи разбират под термина естествено право
един регулативен принцип, критерий, комплекст от правила, които изразяват не
съществуващото, а длъжното. Съдържанието и нормите на естественото право са
били различни, предвид различните философски схващания за света, на които дължат своята формулировка.
Според (Анаксимандър, Хераклит) естественото право произтича от неизменно
върховно същество, от природата – ius naturale. Според други (Платон, Аристотел,
Цицерон) естественото право е последица от вечната и неизменна човешка общност,
от природата на човека – ius gentium, затова то е непроменливо и непреходно. За
трети (създателите на Corpus juris civilis) нормите на естественото право са базирани
7

Стоянов, Ж. Философия на правото, С., 1993, с. 11.
Дачев, Л. История на политическите и правни учения. Дял I. От древността до буржоазните
революции, С., 1999, с. 23-24.
9
Основно понятие в древнокитайската правова система не е справедливостта, а преди всичко
проблема за наказанието. Вж. Ж. Ст. Цит. Съч.
10
Дачев, Л. История на политическите и правни учения. Дял I. От древността до буржоазните
революции, С., 1999, с. 44.
11
Ганев, В. Курс по обща теория на правото (Увод методология на правото), С., 2003, с. 120
12
Ганев, В. Курс по обща теория на правото (Увод методология на правото), С., 2003, с. 120
8
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на санкционираните от държавата законодателства, основават се на политическа
обвързаност – jus civile.
Всички обяснения за естественото право обаче са философскоумозрителни или
етични, подчертават разглеждането на правото от по-общо концептуално гледище13.
Различните значения на термина „естествено право“ допринасят за синтетичната
координация на целия правопознавателен обект. Засилва се стремежа към изучаване
на правото и правното явление от по-общо гледище. Така правните обобщения на
създателите на Корпус юрис цивилис надхвърлят постигнатото дотогава, създават
разгърната система на правото. И днес са основни догми за Общата теория на правото. Общотеоретичното познание стъпва на достиженията на философскоправната
мисъл.
Направеният преглед на различните значения на понятието за естествено право
доказва че чрез него се натрупват знания и изводи на философскоправното обяснение
за правото и правните явления. Но обяснението е разнородно, противоречиво и слято
с чисто философските занимания на древните мислители. Естественото право прозирайки зад други понятия и обяснения на правото не е било фокус на самостоятелни
занимания. Липсва и самостоятелна правна дисциплина в античността. Не е еднозначно зададена и прецизирана същността на естественото право, а още по-малко пък
противопоставянето му на позитивното право. За древните мислители (философи)
естественото право е самостоятелна и независима нормативна система, която се конкурира с позитивното право. В античността положителното право е дело на силния,
на този в чийто ръце е властта да го наложи. По-скоро в тогавашната философска мисъл само витае идеята за едно алтернативно на закона право, с определени претенции
за негов коректив14. В резултат на обясненията за правото от философска гледна точка се търси контрапункт на съществуващото (позитивно) право. Но корективът е търсен мимоходом, плахо предвид историческата епоха, а и той съвсем не е свързван ясно и еднознчно с разнородните концепции за естественото право.
Средновековната философска мисъл следва линиите на разбиране за естественото право и противопоставянето между дължимо и практикувано право15. В сравнение
с античността тя не достига до нови оригинални резултати. Новото е че средновековната схоластична философия придава на разбирането за естественото право теологичноспекулативна характеристика.
В теологичен дух се извежда необходимата корелация между светското (позитивно) право и божия разум. Завършен вид тази концепция придобива при Тома
Аквински16 (13в. от н. е.). Природният, социалният и светският свят са еманация на
Бога, той създава всичко. Тома Аквински извежда градация на законите, разбирани
като правила които носят ред. Най-високо е поставен изначалния вечен закон на ред
в природата, от него произтича естествения закон – lex naturalis, който предопределя
всички живи същества, включително човека. От естествения закон произлиза найниския по ранг човешки закон (позитивното право). Всички те са подчинени и производни на повелите на съвършенстово на Божия закон – lex divina, това е заложеното в
Светото писание.
Тома Аквински за пръв път извежда естественото право като божествен продукт.
Правото не се основава на природата, а на Бога, защото и природата има своя произ13

Ганев, В. Курс по обща теория на правото (Увод методология на правото), С., 2003, с. 122.
Дачев, Л. Юридически дискурс, Русе, 2004, с. 78.
15
Ганев, В. Курс по обща теория на правото (Увод методология на правото), С., 2003, с. 125.
16
Торбов, Ц. История на правната наука. В: Ж. Торбов. Събр. Съч. Т. II, С., 2002, с. 44.
14
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ход в Бога. Божията същност, разум и повеля са изначални и вездесъщи за всички видове правила, които носят ред на земята. От тук идват претенциите към светската
власт на земята17. В резултат се налага разбирането че властта на владетелите не е неограничена. Пробива си път въпроса за същността и съответно претенциите към позитивното право. То трябва да е съобразено с естествения закон (по-горния в
йерархията от него) като еманация на божия разум. Известна е крилата мисъл на
Тома от Аквино „Бог стой над всяка власт, но не зад всяка власт“18. Ако позитивния
закон противеречи на естествения закон, то това води до неразумност на законите, до
тяхна съпротива. По този начин се налага извода че не всички закони са истинкси –
легитимни и е възможно да не носят божествен разум. Нелегитимните закони прокрадват идеята за съпротива, което пропуква статуквото на правното и на държавното
устройство на обществото. Тезите на философскоправната еволюция развиват не само правнотеоретичното познание, но и държавнознанието.
Макар и в религиозна дреха започва да си проправя път противопоставянето
между естествено и позитивно (светско право). Подлага се на съмнение същността на
правото като нещо изначално и застинало. Постепенно, но трайно се налага идеята че
правото е явление, което зависи от човека и трябва да бъде управлявано от него. Чрез
естественото право в същността на правото се акумилират нови идеи и обяснения за
правото, които обаче все пак остават в кръга на средновековната схоластична философия.
Чрез развитието на идеите за естественото право се търси постепенно но упорито
една по-задълбочена обосновка за същността на правото (като разум, воля, интерес).
Налага се темата за обяснение и задаване на правото чрез и от човека. Навлизат нови
въпроси за границите на правополагането, което по-късно става тема на общата теория на правото. Те са в рамките на правнофилософските търсения и обяснения за правото.
Истинската история на въпросите на философията на правото започва с класическите теории на естественото право19. Безспорно е че от рационалният етап в естественото право, то се обособява в самостоятелна наука – философия на правото. След откриване и утвърждаване на критическия метод на Кант естественото право като система от аморфни права (правила) навлиза в нов етап. Естественото право като научна
система се заменя с естественоправно мислене, с критично разглеждане на съществуващото (позитивно) право. Тази линия, този подход утвърждава науката Философия
на правото. От нея се отделя общата теория на правото.
Дело на школата на класическото естествено право е и контрапункта и ясното
задаване на естественото право като коректив на позитивното право. Непрекъснатото
прочистване и усъвършенстване на учението на естественото право, избягването на
методологическите му грешки са основата за оформяне и самостоятелното правно
съществуване на философията на правото20. Извод, който безспорно е приет и който
подкрепяме.
Философията на правото чрез своя еволюционен и методологичен потенциал
прави тази огромна крачка, необходима на общата теория на правото, за да се обособи самостоятелното правно познание в лицето на Общата теория на правото. Макар
да не успява да формира цял самостоятелен кодекс на естественото право, не успява
17

Дачев, Л. Юридически дискурс, Русе, 2004, с. 80.
Кели, Дж. Кратка история на западната теория на правото, С, 1998, с. 106.
19
Торбов, Ц. История и теория на правото, С., 1992, с. 169.
20
Торбов, Ц. История и теория на правото, С., 1992, с. 170.
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да обясни правото чрез една причина, Философията на правото утвърждава ценностната и социална обосновка на правото. Без нея правото не може да се легитимира и
верифицира. Тези въпроси са вечно актуални и са неизменен кръг от изследванията
на Философията на правото.
Чрез откриването на Критическия метод на Кант и натрупванията на естественото право правната философия извежда правния феномен от застиналото априорно
мислене и го обвързва с разумната природа на човека. Поставя се нов център на обосноваването на правото на база на човешкото съзнание. В резултат на делото на
естественоправната школа не само философията на правото навлиза в нов етап. В резултат цялото правопознание борави с новия критичен метод на разлагане и когнитивно обяснение на правната действителност.
Като резултат не напоследно място от натрупванията на философията на правото,
утвърждаването на критическия метод и естественоправното мислене се обособява
науката общата теория на правото. От нея се нарояват редица съвременни подходи
или направления, който обясняват една страна от сложния правен феномен. Такива са
психология на правото, антропология на правото, правна херменевтика, правна
феноненология и т.н. Развива се евристичната роля (функция) на общата теория на
правото.
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ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННАТА НАКАЗАТЕЛНА
ПОЛИТИКА
доц. доктор Светла Маргаритова-Вучкова
Бургаски свободен университет

PROBLEMS OF MODERN CRIMINAL POLICY
Svetla Margaritova-Vuchkova, as. prof., PhD
Burgas Free University
Abstract: The article substantiates the idea that continuous changes in criminal law aimed
at increasing repression should not be the basis of a modern penal policy. Penal policy
formulation correlates with the level of scientific knowledge on the subject of criminal
activity, crime, criminal offender, victim of crime, the effectiveness of criminal acts and
justice. There can't be any consistent and efficient penal policy without the joint expertise of
professionals from a wide range of legal science and law practice fields. This policy should
be focused towards a well thought-out science-based strategy.
Key words: penal policy, crime prevention, criminology expertise
Въведение
Наказателната политика е съставна част от общата държавна политика, насочена
към противодействие на престъпността. Престъпността е особен социален феномен,
който е достатъчно „жив“ и намира начините да се инфилтрира и да се модифицира в
обществото, както и да „приспособи“ средата, за да оцелее и да се развива. В новите
условия се видоизменят формите на нейното проявление, но е налице и обратното
влияние – на престъпността върху обществото. Това са процеси, които се наблюдават навсякъде по света – независимо от степента на зрялост, икономическо благополучие и просперитет на съответната държава. Ето защо се налага и провежданата наказателна политика да бъде гъвкава и да отговаря на предизвикателствата на времето.
В настоящата студия е направен опит за критичен поглед върху провежданата в
последните десетилетия наказателна политика, която в общи линии е свеждана до
многобройни противоречиви и научно необосновани изменения и допълнения найвече на НК, чрез които се получи „хипертрофия на наказателноправните норми“. 1
Същевременно, въпреки че във всяка една от Концепциите за наказателна политика,
приемани от 2009 г. насам е формулирано, че наказателната политика трябва да стъпва на научна основа и периодично да се извършват криминологични изследвания,
чрез които да се установяват както причините за проявлението на престъпността, така и новите тенденции, на практика няма институция, която да ги реализира и науката е изцяло неглижирана.
1

Виж в този см. Айдаров, А. Превенцията на престъпността като вид държавна политика. В:
Актуални проблеми на превенцията на престъпността.С борник от Международната научнопрактичедса конференция Пловдив, 2005. Пловдив, Университетско издателство „Паисий
Хилендарски“, 2006, с. 286.
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За същността на съвременната наказателна политика и нейните исторически корени
В приетата през май 2020 г. трета по ред Концепция за наказателна политика2 за
периода 2020 - 2025 г. тя е дефинирана като „система от основни положения и мерки
за предотвратяването, разследването, разкриването и наказване на престъпни деяния“.3 В този политически документ изрично се посочва, че тя не се ограничава
единствено до създаването на систематизирана структура за наказване на деяния с
висока обществена опасност, както и че след приключване действието на предходната Концепция за наказателна политика за периода 2010 - 2014 г. липсва стратегически документ, който да формулира система от принципи и мерки за противодействие
на престъпността. Макар и да се обосновава необходимостта от нова концепция за
наказателна политика, която да отчете установените недостатъци и да доведе до тяхното преодоляване като същевременно формулира и нови насоки за ефективна борба
с престъпността, по същество Концепцията от 2020 г. е насочена главно върху промени в материалното наказателно право. Това изрично е подчертано в нейната встъпителна част.4 Този подход обаче твърде силно ограничава обхвата й и така по същество поставя под въпрос ефективността на осъществяването й. Същевременно
оценката за изпълнението на целите, заложени в Концепцията за периода 2010 - 2014 г.,
извършена през 2019 г., по проект № BG05SFOP001-3.003-0038-C01 с наименование
„Граждански контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на
Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд сочи, че
голяма част от заложените цели и задачи не са били изпълнени или са само частично
изпълнени.5 Впрочем, съмнения по повод изпълнението на формулираните в нея цели
са изказани от Б. Велчев още в хода на реализацията й за първите две години.6 Така
възниква въпросът с какво новоприетата Концепция се различава от предходната и
било ли е необходимо приемането на нова вместо да се актуализира предишната,
след като целите на старата не са били реализирани.7
Новата Концепция от 2020 г. от една страна стеснява обхвата на мерките единствено до промени в наказателното законодателство и по-специално – в материалното
наказателно право. От друга страна, в нея е записано, че тя включва системва от мерки за предотвратяване на престъпността. В тази си част като че ли се поставя знак за
равенство между политиката по превенция на престъпността и наказателната политика, която е само част от нея. Споделям разбирането, че наказателната политика опре2

Първата е приета с Решение № 586 на МС от 7 юли 2009 г., втората – с решение № 469 на
МС от 08.07.2010 г. - http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=617[17.12.2020]
3
Приета с Решение № 318 на МС от 11 май 2020 г. „За одобряване на Концепция за
наказателна
политика
за
периода
2020
–
2025
г.“
http://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=5Uu/FCFIPQqMbwpu%2bGQqV
A==[17.12.2020
4
Виж: Концепция за наказателна политика за периода 2020 – 2025 г., с.2
5
Виж: Анализ на ефективността на заложениет в актуализирана пътна карта за изпълнението
на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система мерки, тяхната приложимост и необходимост. Изводи и препоръки. - https://nikanor.bg/wpcontent/uploads/2020/02/Analiz_strategicheska_cel_4.pdf. [17.12.2020]
6
Виж: Велчев, Б. цит.съч, с.51.
7
Подобни съмнения изказва Б. Велчев по повод приемането на Концепцията за наказателна политика
през 2010 г. на мястото на предходната такава от 2009 г. – виж: Велчев, Б., цит. съч., с. 25.26.
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деля стратегията, приоритетите, основните задачи, формите и методите за контрол
над престъпността. В тозисмисъл тя е с много по-тесен съдържателен обхват и
включва преди всичко правните средства за въздействие върху явлението и правоприлагащата дейност. Двете понятия – наказателната политика и политиката за борба
с престъпността се припокриват само частично, защото чрез нея се очертава кръгът
на наказуемите деяния и санкциите, предвидени за тях, но то (наказанието) не е ефективно средство за певенция на престъпността, а по-скоро крайно средство с негативни странични ефекти.8 Истинската цел на наказателната политика е да ограничи възможностите за извършване на престъпления преди всичко чрез средствата на наказателното законодателство и правоприлагащата дейност. Тя трябва да осигури реда в
широкия смисъл на думата; да гарантира, че има разгъната мрежа от органи и процедури за реакция срещу всяко нарушение, за да не прерасне неправомерното поведение в престъпно; да изгради механизмите за превенция, които да ограничат условията, пораждащи престъпност.9 Противодействието на престъпността не може да бъде
сведено само до законодателни промени в един закон. Същевременно тя трябва чрез
устройственото законодателство да осигури стриктното разграничение на правата и
отговорностите на всички компетентни органи на държавата. Ефективността на наказателната политика е обусловена и от осигуряването на достатъчно финансови средства за обезпечаване на дейностите, свързани с реализацията на съответните мерки. В
този смисъл тя трябва да има комплексен характер и в нея да бъдат включени широк
кръг от държавни органи, чиито правомощия да бъдат точно формулирани. 10
Като държава член на Европейския съюз нашата страна следва да формира своята
наказателна политика в съответствие с европейската наказателна политика и на
принципите, присъщи на европейското наказателно право. Основополагащ сред тях е
принципът на пропорционалност, който е изведен като общ принцип на правото на ЕС
преди да бъде изрично уреден в договорите като един от елементите на правния режим
на компетентността. Той служи като основен ограничител на самостоятелната преценка на органите на публична власт, както на равнището на Съюза, така и на равнището на държавите членки, когато прилагат правото на ЕС или действат в неговото
приложно поле. Според практиката на Съда на ЕС по силата на принципа на пропорционалност актовете на институциите и на държавите-членки следва да са съобразени с
целта, към която са насочени и да не надхвърлят необходимото за нейното постигане.
Прилагането на принципа на пропорционалност предполага преценка на три условия:
1) подходяща ли е мярката за постигане на целения резултат;
2) необходимо ли е постигането на поставената цел;
3) обременява ли мярката прекомерно частноправните субекти спрямо преследваната цел.11
8

Виж в този см. Клепицкий, И.А. Социальная обусловленность уголовной политики. Государство и право, 2017, с.40. Обзор на различните виждания за обхвата на наказателната политика
в руската специализирана литература е представен в статията на Димитрова С. По въпроса за
една модерна наказателна политика. В: Юридически сборник, том XXVII, изд. на Бургаския
свободен университет, 2021 г.
9
Виж: Велчев, Б. цит. съч., с.19
10
Виж в този см. Груев, Л. Наказателната политика и съдебната реформа. В: Право и политика.
Предизвикателствата на прехода, С.,2002, с. 62; Проблеми на наказателната политика в Република България, Сиела, 2012.
11
Виж: Христев, Х. Принципът на правовата държава в правния ред на Европейския съюз.
Национална конференция „Законът на правото или правото на закона“, НБУ, 20 ноември, 2015 г.,
с. 176. http://ebox.nbu.bg/lawofright/images/Text-sbornik.pdf
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Приложен в полето на наказателната политика, този принцип означава, че тя
трябва да постига целите си, основавайки се на разбирането за минимум репресия.
Както ще бъде установено в следващото изложение, анализът на провежданата наказателна политика сочи, че промените в законодателството очертават тенденция на повишаване размера на санкциите като способ за противодействие на престъпността, а
някои от процесуалните институти се прилагат като форми на наказателна репресия
вместо да изпълняват пряката цел, за която са създадени.12
Общоприет е възгледът, че реакцията срещу престъпността се осъществява не
само с наказателноправни средства и не само след извършването на престъпленията.
Важни са превантивните и организационните мерки, особено когато става въпрос не
за отделните престъпления, а за престъпността като системно масово явление. 13
Изключителна заслуга за формирането на съвременната наказателна политика
има италианският юрист, просветител и хуманист Чезаре Бекария, който в книгата си
„За престъпленията и наказанията“, публикувана през 1764 г., за пръв път излага в
система основните принципи, върху които трябва да се изгражда модерното наказателно правосъдие. Много от тях са залегнали в международните актове на ООН и
Съвета на Европа, в конституциите и законодателствата на държави от целия свят.
Формулираните от него принципи на наказателната политика са с непреходно значение и днес звучат даже по-актуално, отколкото преди повече от 250 години. Те имат
основополагащо значение за изграждането на модерната наказателноправна теория и
наказателното правосъдие и дават насока за развитие на криминологичната мисъл.
Иска ми се да ги припомня, защото мнозина от нас не си дават сметка, че те са изведени и формулирани преди цели 256 години. Най-важните сред тях са следните:
 за законоустановеност на престъпленията и наказанията;
 за личната наказателна отговорност;
 за съответствие на наказанията на престъпленията по тежест и по начин на
изпълнение;
 за равенство пред законите;
 за неотвратимост и своевременност на наказанието.14
Формирането на наказателната политика е исторически процес, който възниква
още в първите държавно организирани общества. Историята познава различни подходи – както прилагането на най-тежкото наказание (смъртното, съпроводено или предшествано с изтезания и мъчения) или други членовредителни наказания за почти
всички видове престъпления, така и почти пълното им изключване и прилагането на
леки санкции, като глобата, например, за по-голяма част от тях; както изолирането,
лечението и прилагането на медицински процедури и способи за ограничаване агресивността на извършителите на престъпления, така и търсенето на извънсъдебни,
социални форми за подкрепа и съдействие на такива лица. Във всеки случай история12
Тук визирам преди всичко твърде порочната практика за прилагането на най-тежката мярка
за неотклонение – „задържане под стража“ и насажданата невярна представа у обществото (не
без помощта на медиите), че почти за всяко едно престъпление, което е във фокуса на обществото поради различни причини следва да бъде постановявано задържане под стража, което се
възприема по-скоро като дължима и „справедлива“ санкция, а не като мярка, в основата на
която лежат съвсем други цели, регламентирани в самия закон.
13
Виж: Долгова, А. И. Нужна ли криминология и криминологический взгляд на преступность.
Российская криминологическая ассоциация, 27.08.2016 - http://crimas.ru/?p=3441/17-1`17
[01.06.2020]
14
Виж: Бекария, Ч. За престъпленията и наказанията.Варна, изд. „Тедина“, 1993, с. 31-32,6869,84-85,92-94,131-137.
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та категорично доказва, че ожесточаването на репресията не води до намаляването на престъпността, защото наказанието е само едно, но не и основното, а поскоро последното средство за ограничаването й. Затова в продължение на десетилетия се търсят нови форми и средства, които да допълнят и заменят в известна степен наказанията (особено когато става въпрос за престъпления с по-ниска степен на
обществена опасност и за лица, които не са с трайно установени престъпни навици),
за да бъдат прилагани последните само за най-тежките форми на престъпни посегателства. Тенденцията за ограничаване на репресията върви успоредно с прокарването
на принципа за хуманизиране на наказателната политика, който намира своето отражение в прилагането на нови, алтернативни форми на санкции.
В периоди на изострени противоречия в обществото често обвиненията и оправданията са за липсата на достатъчно адекватно законодателство, на достатъчно строг
закон, на достатъчно строги наказания. Но още в своите „Летописи“ най-големият историк на Древния Рим – Тацит, предупреждава: „В най-покварената държава има
най-много закони“15 (защото чрез тях законодателят се стреми да „поправи“ настъпилия нравствен упадък на обществото – бел.моя – Св.М.).
За ролята на науката при формирането на съвременната наказателна
политика
В последните три десетилетия българското наказателно законодателство претърпя сериозни промени. Те бяха предизвикани от големите обществено-политически и
икономически процеси, настъпили в страната ни. Колкото и консервативно да е законотворчеството, то все пак трябва да отговори на изискванията на времето. Но създаването на съвременно наказателно законодателство е продължителен и сложен процес, който следва да стъпва на сериозна, добре обмислена и целенасочена научна база. Това е важно условие за изграждането на правната основа за контрол върху престъпността.
Наказателната политика се формира в съответствие със степента на научно познание за престъпността като социален феномен; за причините, които я пораждат; за
престъплението, престъпника, жертвите на престъпността, ефективността не само на
наказателния закон и правосъдието, но и на всички останали методи на въздействие и
мерки, чрез които може да бъде ограничено това негативно обществено явление.
Тук е мястото на криминологията, която със своя инструментариум може да
съдейства на съвременната наказателна политика, изпълнявайки редица социалнопрактически задачи, една от които е усъвършенстване на законодателството в съответствие със съвременните потребности за контрол над престъпността. Криминализацията на деяния и включването им в системата на престъпленията изразява най-динамичната връзка между криминологията и наказателната политика. Това е така, защото криминолозите са първите, които се натъкват и констатират новите форми на поведение с висока степен на обществена опасност, изискващи въздигането им в престъпления. Криминолозите установяват „пробойните“ в законодателството – не само
наказателното, но и в другите закони, относими към противодействието на престъпността и могат да обосноват необходимостта от неговото усъвършенстване, за да бъде то по-ефективен инструмент в противодействието на престъпността. Декриминализацията също е част от тази политика, която следва да бъде съобразена със съвременните реалности.16
15
16

Цит. по Станков, Б., цит. съч, с.3.
Виж: Станков, Б., цит. съч, с. 101-102.
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Необходимостта от криминологична експертиза като предварителен етап от подготовката на ръководни документи (като концепции, стратегии), както и на нормативни актове, касаещи контрола и превенцията на престъпността, е подчертавана неведнъж от криминолози, пеналисти и специалисти в различни научни области.17 Би
следвало въвеждането, изменението и допълнението на нормите на наказателното
законодателство (разбирано в широкия смисъл на думата) да се предхожда от такава
експертиза, която задължително да бъде включена след това в мотивите на съответното предложение. Това се отнася и за законите във всяка друга област на обществения живот, тъй като престъпността е най-чувствителното негативно явление, върху
което пряко или косвено рефлектират промените в политиката, икономиката, образованието, културата, социалната сфера.
В определен аспект провеждането на подобни експертни проучвания е заложено
в Закона за нормативните актове18 и в Указ № 833 за неговото прилагане.19 В чл. 19 и
чл. 20 от закона е регламентирано, че в случаите, уредени в този закон, се извършва
пълна или частична оценка на въздействието на нормативния акт, която следва да бъде както предварителна, така и последваща, за да се изследва съотношението между
формулираните цели и очакваните (постигнати) резултати. Съгласно чл. 19, ал. 3, когато законопроектите се внасят от народни представители, Народното събрание определя методологията, по която да бъде извършена оценката. Министерският съвет от
своя страна следва да регламентира с наредба условията и реда за планиране и извършване на оценка на въздействието на проектите на закони, кодекси и подзаконови
нормативни актове, когато той е инициаторът за създаването им (чл. 19, ал. 4). Самата оценка може да бъде частична или пълна. Частичната предварителна оценка на
въздействието предхожда изработването на всеки проект на нормативен акт на
Министерския съвет (чл.20, ал. 2). Цялостна предварително оценка на въздействието
се извършва в случаите, когато става въпрос за приемането на изцяло нов закон или
кодекс, както и в случаите, когато частичната оценка е показала, че в резултат на
приемането на нормативния акт се очаква да настъпят значителни последици или за
неговото изменение или допълнение (чл.20, ал. 3).
За съжаление практическото претворяване на записаното в закона относно необходимостта от извършването на предварителна оценка на въздействието на подготвян
нов закон или изменения в действащ на практика изцяло се разминава с целта на законодателя. Като че ли реализацията й е насочена да създаде привидно впечатление,
че законът е спазен, макар че това е така чисто формално. Ако се задълбочим в т.н.
„оценки за въздействие“, ще видим, че те са само един придружаващ мотивите документ без никаква практическа стойност, защото реално такава оценка не е извършвана. Това може да бъде илюстрирано с приложената към мотивите на законопроекта за
17

Виж: Бояджиева, Ю. Актуално състояние на криминологията в България и перспективи за
нейното развитие. – В: Перспективи в развитието на криминологията в България /Материали
от кръгла маса, посветена на 30-годишнината от създаването на Българската асоциация по
криминология/ С., Рекламна къща АЯ, 2017, с.14-15; Панев, Б. Превантивната политика и съвременната престъпност. – В: Превантивната политика и съвременната престъпност /Материали
от научна сесия, посветена на 25-годишнината от създаването на Българската асоциация по
криминология, София, 14 юни 2011 г./, С., изд. БАК, 2012, с. 22; Станков, Б., цит. съч., с. 101103; Шопова, П. Ролята на криминологията за формиране на държшавната политика за противодействие на престъпността в България. – В: Перспективи за развитието на криминологията в
България... , с.40.
18
Обн. ДВ, бр. 27 от 3 април 1973 г.
19
Обн. ДВ, бр. 46 от 21 май 1974 г.
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изменение и допълнение на НК по повод предложенията да се увеличат санкциите на
непълнолетните „Предварителна оценка на въздействието на законопроекта за изменение и допълнение на НК“.20 Въпреки че е озаглавен така, в този документ са пренесени два абзаца от самите мотиви, в които са изложени аргументи за недостатъчността на индивидуалната превенция по отношение на непълнолетните чрез налаганите
им до настоящия момент санкции, които не постигали своята цел. Липсва същинска
оценка, основана на научно изследване и анализ как досегашната санкционна политика се е отразила върху престъпността на непълнолетните, налице ли е въобще ръст на
тази престъпност или не. Няма обосновка, основана на сравнителноправни проучвания с другите европейски държави, дали подобни мерки (ако въобще са въведени),
са довели до положителни резултати. Няма как да бъдем убедени, че е направен какъвто и да е опит за реално извършване на такава оценка, защото това предполага, че
тя трябва да е била възложена някому и да е реализирана на експертно равнище.
Доколкото този законопроект бе свързан с бурната обществена реакция по повод конкретно извършено престъпление (преекспонирана от медиите) и законопроектът се
появи скоро след това, не е било технологично възможно да се осъществи дори и експресно проучване. Всъщност въобще не е ясно дали Народното събрание има разработена методология, по която да се извършват подобни оценки. Посоченият пример е
показателен за липсата на сериозно отношение на представителите на законодателната власт към дейността, която трябва да предшества изработването на всеки законопроект и е проява на правен нихилизъм, тъй като именно лицата, които са длъжни да спазват законите, създадени от тях, не ги спазват.
Освен предварителната оценка на въздействието Законът за нормативните актове
предвижда и последваща такава, която е в прерогативите на органа, на когото е възложено изпълнението на съответния нормативен акт (чл. 22, ал. 1). Съгласно разпоредбата на чл. 53 от Указа за приложение на ЗНА, органът, на който е възложено изпълнението на даден акт или до чието ведомство той се отнася, трябва да организира
след влизането му в сила периодично проучване на резултатите от неговото приложение. Това вменява в задължение на Министерския съвет, на министерствата и ведомствата да извършват такива проучвания. Целта им е да бъдат установени както на положителните, така и на нежеланите ефекти от прилагането на съответния нормативен
акт, който би могъл да доведе включително и до възникване на нови форми на неправомерно поведение и корупционни практики или до увеличаване интензитета на
различните по характер и тежест нарушения и престъпления.
Не е известно през последните десетилетия да са извършвани изследвания на
въздействието на приетите нормативни актове върху цялостния обществено-политически и икономически живот. Същевременно чужди криминолози реализират идеята
за обособяване на криминология на закона като самостоятелен отрасъл на криминологията като наука, който да изучава взаимовръзката на престъпността и
законодателството.21 Те посочват, че в нейния предмет следва да бъдат включени
както законодателната престъпност – т.е. свойството на законодателството да поражда престъпност, така и криминологичното законодателство, разбирано като съв20

Виж: https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-7.pdf.
Виж: Бурлаков В. Н., Гилинский Я. М., Шестаков Д. А. Преподавание криминологии в современных условиях // Вестник СПбГУ. 1996. Сер. 6. Вып. 3, с. 122; Шестаков, Д. А. Криминология. Преступность как свойство общества. Учебник для вузов. СПб., 2001, с. 147. Тази концепция принадлежи на поддръжниците на школата за престъпните подсистеми и оспорва досегашната концепция за престъпността като свойство на обществото.
21
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купността от нормативни актове, създаващи юридическата база за реакция срещу
престъпността и в частност – за предотвратяване на престъпленията. То от своя страна се подразделя на репресивно (чрез прилагане средствата на наказателния закон),
така и на нерепресивно, в частност – социално.22 Тезата е много дискусионна, но това е един нов проблем, който е свързан с качеството и ефективността на законите и
вземаните управленски решения за превенция и контрол над престъпността. Тя е насочена като че ли към проблемите на наказателната политика, но пък нейната ефективност може да бъде измерена именно със средствата на научните изследвания.
В България през последните няколко десетилетия държавната политика за противодействие на престъпността и като част от нея – наказателната политика, демонстрират пълно неглижиране на развитието на криминологията и сродните науки, на институционалното и кадровото обезпечаване на изследователската дейност. Проблемът е в това, че се наблюдава нежелание да бъде подкрепяна и финансирана такава
дейност, което намира своето проявление в постепенното закриване на криминологичните звена. Най-напред „изчезна“ Съветът за криминологични изследвания, създаден с Разпореждане № 214 на Министерския съвет от 10 юли 1967 г. при Главната
прокуратура на Република България, който имаше междуведомствен характер. Негова задача по думите на първия зам.-председател на Съвета – Пенчо Спасов, бе „по
научен път системно и задълбочено да изследва състоянието и динамиката на престъпността, причините и условията, които я обуславят, да разработва и предлага мерки за нейното постепенно намаляване“.23 През годините бяха реализирани десетки
тематични криминологични изследвания по видове престъпност, както и регионални
такива (част от тях съвместно с други научни звена и чуждестранни институти от
Германия, Чехия и Русия).24 На тяхна основа се изготвяха прогнози за развитието на
престъпността, разработваха се програми за противодействие, отправяха се препоръки за законодателни промени, както и за подобряване на работата на различни звена в
системата за превенция на престъпността. Всяка календарна година бе изготвян анализ на престъпността в страната. Той бе изпращан на всички заинтересовани министерства и ведомства. В него беше представяна картината на престъпността за цялата
22

Виж: Шестаков, Д. А. От понятия преступности к криминологии закона. – В: Общественные
науки
и
современность,
№
6,
2008,
с.
140-141
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/08/25/1214987019/Shestakov.pdf [01.06.2020] Един от радетелите на развитието на този нов отрасъл в криминологията – Дмитрий Анатолиевич Шестаков,
поддържа тезата, че днес съществува остра необходимост да се изучават не само превантивните възможности на наказателните и другите закони, но не в по-малка степен и тяхната криминогенност /някои необмислени закони водят до увеличаване броя на престъпленията/, както и
на престъпността. Виж: Шестаков, Д.А. Криминология. Учебник для вузов.2-е издание,
переработанное и дополненное, Санкт-Петербург, изд. Р.Асланова „Юридический центр
Пресс“, 2006, с.34-35,402-403.
23
Спасов, П. Съвет за криминологични изследвания – нов етап в борбата с престъпността на
НРБ. – В: Известия на Съвета за криминологически изследвания. Т.1, С., „Наука и изкуство“,
1970, с. 25-35.
24
Каталогът на проведените криминологични изследвания от Съвета за криминологични
изследвания с кратка анотация на всяко едно от тях и на авторските колективи, участвали в
тях, е изготвен от проф.д.ю.н. Юлия Бояджиева и може да бъде видян на страницата на
Българската асоциация по криминология:
http://criminology.bg/DOC/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D
0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%93%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%A0%D0%91%D0%92%D0%9A%D0%9F%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%9F.pdf[21.06.2020]
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страна и по региони, проследявани бяха в динамика измененията в престъпността,
правеше се кратък социално-демографски анализ на извършителите, специален раздел беше посветен на престъпността на непълнолетните. За всичко това може да се
говори само в минало време. През 2001 г. с поредните промени в Закона за съдебната
власт Съветът за криминологични изследвания при Върховната касационна прокуратура премина към министъра на правосъдието. Новосъздаденият Съвет за криминологични изследвания просъществува до 2008 г., когато бе закрит.
Не по-добра бе съдбата и на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология при Дирекция на националната милиция, създаден през 1968 г. с
Разпореждане № 89/1968 г. на Министерския съвет на НРБ. Като ведомствен научноизследователски център той изпълняваше важни задачи по проучването на престъпността за нуждите на МВР. Реализирани бяха над 100 научни изследвания, обхващащи различните видове престъпност както по отделни глави, раздели и текстове на НК
(напр. подкупите, длъжностните присвоявания, валутните престъпления, грабежите,
половите престъпления, престъпленията в горската промишленост, престъпността,
свързана с усвояването на фондовете от Европейския съюз и др.), така и по демографски характеристики на извършителите или жертвите (например престъпност на
непълнолетните, на младежите, рецидивната престъпност и др.п.), а така също и регионални такива и проучвания на общественото мнение за дейността на полицията в
отделни региони.25 Постепенно изследователският му състав бе редуциран, за да се
стигне до 2015 г., когато двата сектора, осъществяващи криминологични и други изследвания, свързани с противодействието на престъпността, бяха закрити. Престанаха да функционират наред с това Научно-методическият съвет по затворно дело, психологическата лаборатория към ГД „Изпълнение на наказанията“, Клиниката по съдебна психиатрия и съдебна психология при Университетската болница по неврология и психиатрия. Закрит бе и Националният център за изследване на общественото
мнение при Народното събрание – звена, които осъществяваха научни изследвания и
проучвания на общественото мнение, свързани с различни аспекти на престъпността
и нейната превенция.
В резултат на всичко тов, както уместно отбелязва Ю.Бояджиева, „започват да се
чувстват последиците от силното ограничаване на политиката на държавата и на компетентните институции за превенция на противоправни действия на извършители с
психични и психиатрични проблеми, за превенция на рецидива в рамките на изпълнението на наказанията извън местата за лишаване от свобода, както и върху съдебната
практика по индивидуализация на наказанието.“26 Няма никакви проучвания относно
ефективността на различните наказателноправни санкции (лишаване от свобода,
пробация, глоба), както и на такива правни институти като условното осъждане и условното предсрочно освобождаване, което беше констатирано от Българската асоциация по криминология на семинар през ноември 2019 г.27
25

Каталогът на проведените криминологични изследвания от Научноизследователския институт по ктриминалистика и криминология с кратка анотация на всяко от тях и на учените, участвали в осъществяването им, е изготвен от проф. д.ю.н. Юлия Бояджиева и може да бъде видян
на страницата на Българската асоциация по криминология:
http://criminology.bg/DOC/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
20%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9A-%D0%9C%D0%92%D0%A0.pdf[21.06.2020]
26
Бояджиева, Ю., цит. съч, с.11-12
27
Виж Семинар на Българската асоциация по криминология на тема: „Условното осъждане и
превенцията на престъпността“ - http://criminology.bg/[12.06.2020]
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Не само че изследователските звена постепенно и поетапно бяха закривани, но
наред с това не бе направено достатъчно и за осигуряването на пълни, достоверни и
достъпни статистически данни за престъпността, дейността на правоохранителните и
правораздавателните органи, както и данни за явления и процеси от други обществени сфери, които са нужни за осъществяването на криминологични, социологични и с
друг характер изследвания на негативните обществени явления. Макар че Единната
информационна система за противодействие на престъпността вече е изградена и
функционира, към момента от нейните бази данни не може да се формира статистика
за престъпността на различните етапи на институционалната реакция спрямо нея –
т.е. да се формира статистика за заявената, регистрираната, разкритата и наказаната
престъпност, какъвто бе замисълът на първоначалния идеен проект. В тази връзка
стои въпросът и за пълнотата и достоверността на статистиката на МВР (макар че
достъпът до нея е осигурен)28, тъй като тя далеч не отразява реалната картина на
престъпността в страната.29 Освен всичко друго в нея отсъстват данни за жертвите на
престъпни посегателства. Частично такава информация може да се открие в масива
на Националния статистически институт, но не и в статистиката на МВР.
В редица държави наред с официалните бази данни на полицията се провеждат
ежегодно и виктимизационни изследвания, за да се установят равнищата и тенденциите на незаявените от гражданите, както и на заявените, но нерегистрирани от полицията престъпления (т.е. това е т.нар. скрита или латентна престъпност). 30 През
2010 г. водещи специалисти от Австралия, Канада, САЩ, Великобритания, Холандия
и други държави по поръка на Европейският клон на Управлението за наркотици и
28
Виж:
https://www.mvr.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE/programni-dokumenti-otchetianalizi/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0
%B0/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
[30.05.2020]
29
Виж Бояджиева, Ю. , цит. съч., с. 16.
30
В САЩ ФБР изготвят единни отчети за престъпността, в които всички престъпления се разделят на две групи (Uniform Crime Reports – UCR). Към първа се отнасят умишлените и непредпазливите убийстав, изнасилванията, грабежите, взломните кражби, кражбите на МПС и
палежите. Във втората се включват обикновените нападения, измамите, докумнетните престъпления, бедстопанствеността, вандализмът, проституцията, употребата на наркотици, хазартните игри, шофирането в нетрезво състояние, хулиганството и др. Наред с това от 1972 г. ежегодно се провежда национално проучване за криминалната виктимизация (National Crime
Victimization Survey – NCVS), в което се събират данни за жертвите на престъпни посегателства (тук се включва броят на хората, срещу които са били извършени престъпления), а така
също и за самите престъпления, чийто брой съответства на информацията, събрана от UCR.
ФБР наред с това предоставя данни за престъпленията от I и II група чрез Националната система за отчитане на произшествията (National Incident-based Reporting System, NIBRS) Проучването за виктимизацията (NCVS) се провежда на основата на представителна извадка чрез отговори на серия от въпроси, на които респондентите отговарят. Първото интервю се провежда
чрез лична среща, а следващото – по телефона. Анкетират се лица на възраст над 11 години за
събития, които са се случили в последните 6 месеца преди интервюто. Виж подробности :
Робърт О`Брайън. Факты преступности: Сведения от правонарушителях и жертвах – Криминология /под ред. Дж.Ф.Шели/, пер. с англ., СПб:Питер, 2003, с.105-115.
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престъпления към Икономическия и социален съвет на ООН разработиха единна методология за осъществяването на виктимизационни изследвания, за да могат да бъдат
сравнявани базите данни на отделните държави и да се очертае в глобален мащаб
картината на виктимизационните процеси, както и най-уязвимите групи жертви.31
В България от 1995 г. до 2005 г. са проведени 12 виктимизационни изследвания.32
Страната ни бе включена и в няколко международни проучвания на виктимизацията в
периода 1992 - 2000 г. 33 Между 2005 - 2015 г. национални изследвания на жертвите на
престъпността бяха провеждани от Центъра за изследване на демокрацията, макар че
няма убедителна информация относно тяхната представителност и достоверност, защото
са реализирани чрез телефонни интервюта.34 След 2015 г. няма данни, че някоя държавна
институция или неправителствена организация е осъществявала такива проучвания.
Липсва достъпна информация и относно затворническата популация (брой на
лишените от свобода в отделните пенитенциарни заведения; вид на престъплението,
за което се изтърпява наказани;, размер на наложената санкция; социално-демографски данни за изтърпяващите наказание; брой на персонала и др.п.), макар че такава е
налице. Парадоксът е, че с нея разполагат международни институции и тя е достъпна
за всекиго35, а българските потребители могат да я получат едва след отправено искане по реда на Закона за достъп до обществена информация. На официалната страница
на Главната дирекция „Изпълнение на наказанията“ (като подструктура на Министерсвото на правосъдието) липсва такава.36
Така постепенно представителите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт през последните десетилетия бяха лишени от важна информация и анализи с
практико-приложен характер, които само биха способствали за по-голямата ефективност в тяхната работа. Както сполучливо отбелязва П. Шопова, „в периода след 1989 г. в
Република България се наблюдава ефекта на „неизползваната криминология“. 37 Про31
https://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/statistics/crime/Manual_on_Victimization_surveys_Russian.pdf[15.06.2020]
32
Национално представителни от НСИ, НЦИОМ, Б. Панев и колектив. Индекс на престъпността в България; национални и за София под ръководството на Б. Станков; регионални от НИКК
- Виж: Бояджиева, Ю. А Полицейска криминална статистика (методология и организация).
София, изд. НИКК-МВР, 2005, с. 125 - 126; 186 - 187.
33
Виж Станков, Б., цит. съч, с.. 281.
34
Виж: http://old.csd.bg/index.php?id=1467 [30.05.2020]В последния доклад, който може да бъде
прочетен на посочения уеб адрес, не е конкретизиран броят на изследваните лица. В предходните доклади е посочено, че са интервюирани минимум 1100 души, но не е описан моделът на
извадката, нито е обоснован нейният обем. Критики могат да бъдат отправени и към формулировката на самите въпроси относно видовете престъпления
35
Например, на страницата на Съвета на Европа всяка година се публикуват доклади по проектите Space I /съдържащи информация за затворническата популация в отделните държави
членки на Съвета на Европа/ и Space II /съдържащ данни за прилаганите алтернативи на
наказанието лишаване от свобода в отделните страни/. Например, докладът „Prisons in Europe.
2019 report on European prisons and Penitentiary sistems“ може да бъде изтеглен от:
http://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/Prisonsineurope2019.pdf [18.12.2020], a последният
доклад, свързан с наказанията и мерките без лишаване от свобода за 2018 г. може да бъде
изтеглен от: http://wp.unil.ch/space/files/2020/02/SPACE-II_report_2018_Final_200212_rev.pdf
[18.12.2020],
36
https://justice.government.bg/home/index/a29b3d80-11a0-44c7-909c-9e3328169925.[31.05.2020]
37
Шопова,П. цит., съч., с. 101 Авторката има предвид това, чевъпреки наличието ан сериозен
експертен потенциал органите на управление не възлагат проекти за аанлизиране тенденциите
на престъппотта и изготвянето на криминологични прогнози.
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личава нежеланието и недооценяването на важността на този тип информация, анализи и изследвания. Поради това се стигна до неотчитането на смисъла на превантивния подход при нормативното регулиране, управлението на обществените процеси и
правоприлагането. Погрешно акцентът на политиката за ограничаване на престъпността и на другите социални девиации бе изместен в посока на непрекъснато криминализиране на деянията и увеличаване на тежестта на санкциите.38
Налице е ярко изразено противоречие между декларираната необходимост от
провеждането на системни криминологични изследвания, които да залегнат в основата на съвременната наказателна политика и яркото неглижиране на научното познание, демонстрирано чрез закриването на съществуващите криминологични звена. В
Стратегическа цел 4 „Модерна наказателна политика“ на Актуализираната пътна карта към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, в пункт 4.1.1. „Оценка на действащата стратегия за наказателна политика“ е записана задачата „Извършване на изследвания за събиране на емпирични данни и анализ
на съществуваща статистика за установяване на криминологичната среда и тенденциите в нея, както и на други относими социометрични показатели“.39 Самата формулировка е твърде обтекаема, неясна и е ярко доказателство за непознаване на криминологичната терминология. Използван е наукообразен език, зад който се крие, меко
казано, некомпетентност. Същевременно доста е спорна идеята Националният институт за правосъдие да поеме функцията не само за обучение и повишаване квалификацията на магистратите, но и за извършването на анализи за нуждите на съдебната
власт, в каквато насока има препоръки в Анализа на ефективността на заложените в
актуализирана пътна карта за изпълнението на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система мерки, тяхната приложимост и необходимост .40
Дефицитите на съвременната наказателна политика
Много учени и практикуващи юристи отдавна обръщат внимание на наличието
на силен дисбаланс в пирамидата на наказанията, на отчетливата тенденция за завишаване на наказателната репресия, в резултат на което тази пирамида бе обърната
както от законодателя, така и от правоприлагащите органи.41 Същевременно те подчертават, че в отговор на определени обществени нагласи и настроения безкритично
38

Виж Бояджиева, Ю., цит. съч., с. 13-14.
Виж: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=957
40
В него е препоръчано следното: „Постепенно развиване на капацитета на НИП, за да може
той да се превърне освен в обучителен, също и в аналитичен център, обслужващ съдебната
власт при осъществяване на дейността ѝ с включване на експерти от различни сфери (от академичната общност или организации, специализирани в сфери, гранични или идентични с темите
на проучване) за изготвяне на анализи. Като такъв НИП би могъл да подготвя анализи по теми,
общи за съдебната власт, по теми, поставени или поискани от конкретен съд, прокуратура или
следствие, както и за публични институции при подготовка / оценка на държавни политики
или предстояща промяна в законодателството.“, с. 62 - https://nikanor.bg/wpcontent/uploads/2020/02/Analiz_strategicheska_cel_4.pdf[17.12.2020]
41
Виж например Гунева, М. Реформата в българското наказателно право и правораздаване –
за или против. В: Реформите в наказателното правосъдие: „за“ и „против“ (Сборник от материали на Втората международна научно-практическа конференция, организирана от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 20 юни 2006 г.).
Пловдив, Университетско издателство, 2007; Велчев, Б., цит.съч,; Димитрова-Симеонова, С.
Проблеми на системата на наказанията. Бургас, „Бряг“, 2018 и др.
39
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се предвиждат по-тежки наказания за редица състави в особената част на НК, без тези промени да бъдат съобразени със степента на обществената им опасност и възприетата законодателна структура на особената част.42 В „Анализ на ефективността
на заложените в актуализирана пътна карта за изпълнението на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система мерки, тяхната приложимост и необходимост. Изводи и препоръки“ също е констатирано, че „общ рефлекс на
политическата класа в България е да тушира общественото напрежение при възникването на един или друг публично значим проблем чрез бързи аd hoc промени в Наказателния кодекс, чиито дългосрочен ефект, обаче често не е обмислен достатъчно“
43
, както и че „(...) за съжаление, сред политиците се наблюдава порочната практика
да прибягват често до промени в НК, водени от обществената конюнктура.“44
Изхожда се от погрешната презумпция, че най-ефективният способ за противодействие на противоправните деяния е чрез установяване на наказателна отговорност
за тях или чрез повишаване размера на санкциите за вече криминализираните деяния.
Това проличава включително и от изложените аргументи в мотивите на последните
два законопроекта (за изменение и допълнение на НК), внесени от народни представители през януари и април 2020 година.45 Б.Велчев уместно подчертава, че усещането за справедливост в едно цивилизовано общество ще се появи, когато се почувства адекватността на репресията, когато всяко правонарушение получи своята съразмерна държавна реакция. Справедливостта не е само в тежестта на наказанието. Тя е
резултат от неговата неотменимост и ефективност.46 Тук е мястото да припомним
възгледа на Чезаре Бекария, че „онова, което преди всичко трябва да застрашава
престъпниците, то не е жестокостта, но неизбежността на наказанието“.47
Очевидно въпросите относно ефективността на наказателния закон не са в полезрението на нашите законотворци, които, макар и да признават, че завишаването на
размера на наказанията не води до намаляване на престъпленията (виж бел. 42 под
линия), непрекъснато внасят законопроекти, с които предлагат завишаване на санкциите за едно или друго престъпление. Под ефективност на наказанието в наказател42

Виж: Велчев, Б., цит. съч, с. 161. Ярък пример в тази насока е предложението на Главния
прокурор да бъдат завишени санкциите за причинена смърт при ПТП, както и да се включи като допълнително наказание конфискацията на МПС. След трагичната смърт на журналиста
Милен Цветков в Народното събрание бе внесен поредният законопроект за изменение и допълнение на НК № 054-01-33/24.04.2020 г., с който се предлага увеличаване на санкциите за
престъпления по транспорта - https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-33.pdf.[17.12.2020] В
мотивите на вносителите на законопроекта е записано следното: „Завишаването на наказателната репресия спрямо извършителите на транспортни престъпления ще способства за намаляване броя на пътните инциденти, а още в по-голяма степен следва да намали жертвите по пътищата, както и пострадалите от такива произшествия“. Самите вносители признават липсата на
ефект след измененията на НК през 2015 и 2017 г. в посока на повишаване на санкциите, но
въпреки това се надяват чрез още по-голямото им завишаване да постигнат възпиращ ефект
чрез санкциите и този вид престъпления да намалеят.
43
Виж: Анализ на..., с. 14 - https://nikanor.bg/wpcontent/uploads/2020/02/Analiz_strategicheska_cel_4.pdf.[17.12.2020]
44
Пак там, с. 18 - https://nikanor.bg/wp-content/uploads/2020/02/Analiz_strategicheska_cel_4.pdf.
Подобна тенденция се наблюдава и в провежданата наказателна политика в Русия, което с
тревога е отблелязано от някои автори – виж: Клепицкий, И.А., цит.съч, с.47.
45
Виж законопроект № 054-01-7 за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен на
31 януари 2020 г. и законопроект № 054-01-33/24.04.2020 г. за изменение и допълнение на НК.
46
Виж: Велчев, Б., цит. съч., с. 161
47
Бекария, Ч., цит. съч., с. 85.
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ноправната доктрина се разбира възможността за постигане на целта, заради която то
е създадено и се прилага.48 Според К. Лютов ефективното лишаване от свобода може
да бъде оправдано само, когато е необходимо: 1/ осъденият да бъде лишен от възможността за свободно придвижване, а оттам и от възможността да извършва други
престъпления; 2/ да се окаже на него и на другите неустойчиви членове на обществото по-силно предупредително-възпиращо въздействие; 3/ когато е необходимо да бъде подложен на организирано, системно и целенасочено възпитателно въздействие
при специалните условия и от специално подготвени служители. Когато липсва макар и едно от тези условия, лишаването от свобода, колкото и да е заслужено и справедливо, е социално неоправдано, тъй като преследваните от държавата цели могат
да бъдат реализирани чрез по-леки наказателни мерки, които нямат посочените отрицателни страни (каквито има наказанието лишаване от свобода, свързани най-вече
със социалната изолация).49
Оказа се, че на съвременния етап криминологичното познание в България е ненужно, а законотворчеството се озова под силния натиск на обществените настроения. Общественото мнение е съществен показател за качеството и ефективността на
наказателното законодателство и на практиката по неговото прилагане. В него, както
удачно отбелязва К. Лютов, много релефно се отразяват както положителните им
страни, така и недостатъците и от тази гледна точка то е фактор, който може да
съдейства за усъвършенстването им. От общественото мнение много зависи и ефективността на действащото наказателно законодателство и на мерките по прилагането
му. Защото само когато гражданите са убедени в правилността и справедливостта на
закона и приемат неговите принципи, институти и отделни разпоредби, както и всяко
обвинение, присъда или действие във връзка с наказателното изпълнение, може да се
разчита те да се съобразяват с тях.50 Но неговата роля в никакъв случай „не трябва да
се фетишизира, не трябва да се приема като безпогрешен критерий за истина в разглежданата област. То също не е застраховано срещу недостатъци, непълноти, неточности или дори направо погрешни виждания по едни или други въпроси (...) Следователно критичният поглед към самото обществено мнение също е необходим“.51
Именно под въздействието на силна обществена реакция след извършването на отделни престъпления в последните десетилетия у нас се наблюдава една необоснована
и тревожна тенденция за ожесточаване на наказателната репресия чрез увеличаване
на броя и вида на престъпленията, за които се предвижда наказание лишаване от свобода или горната граница на предвиденото наказание лишаване от свобода непрекъснато се повишава.
Анализът на промените в НК сочи, че през 2019 г. той е променян четири пъти.
През периода януари – декември 2020 г. вече има шест изменения и допълнения. От
влизането му в сила на 1 май 1968 г. до настоящия момент се наблюдава тенденция
на непрекъснато нарастване на броя на промените, което отчетливо се илюстрира от
данните в следната таблица:
48

Виж: Каракашев, В. Проблеми на определяне ефективността на наказанието лишаване от
свобода. С., изд. БАН, 1982, с. 123.
49
Виж: Лютов, К. Нови положения относно наказанията в НК на НРБ., С., изд. БАН, 1972,
с. 36-37
50
Виж: Лютов, К. Въведение. В: Общественото мнение за наказателния закон. (авторски колектив: Лютов, К., Б. Панев, Здр. Трайков, М. Гунева, Ст. Наумова, Цв. Цветанов, А. Славова,
А. Бойчева, Цв. Герджикова, Л. Кискинова) (под редакцията на проф. д-р К. Лютов), С., изд. на
БАН, 1987, с.7.
51
Пак там, с. 7-8.
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Промени на НК след приемането му
Период
Брой промени
1968‐1978
7
1979‐1989
12
1990‐2000
29
2001‐2009
30
2010‐2020
33 (от които 6 през 2020 г.)
Следователно, от момента на влизането му в сила и до средата на декември 2020 г.
Наказателният кодекс е претърпял 111 поправки, изменения и допълнения, като тенденцията е всяко следващо десетилетие измененията да се увеличават. Само част от
тях са били продиктувани от промените в обществено-политическия и икономическия живот и необходимостта от съобразяване на нашето законодателство с международни норми и стандарти. В преобладаващата си част измененията през последните
години са все в посока на увеличаване на санкциите и много често – под натиска на
общественото недоволство след извършено престъпление, което е придобило по-голяма публичност. Това е констатирано и в приетата Концепция за наказателна политика, макар че и тя не бе предшествана от проведено криминологично и сравнителнооправно изследване, а се основава на данните от годишните доклади на Върховната
касационна прокуратура.52
Абсолютно произволно, немотивирано и научно неиздържано е например предложението за изменение на НК за повишаване на санкциите по отношение на непълнолетни, навършили 16-годишна възраст, извършили тежки умишлени престъпления
против личността. Показателна некомпетентност проличава в мотивите към изготвения законопроект № 054-01-7 за изменение и допълнение на Наказателния кодекс,
внесен на 31 януари 2020 г. от 25 депутати от политическа партия ГЕРБ, изготвено по
поръчение на министър-председателя. 53 Сред вносителите има само двама юристи.
Останалите са в преобладаващата си част икономисти и инженери. Вероятно поради
това проличава пълната им некомпетентност относно базата данни, използвани за
анализа, за да бъде той по възможност по-близък до реалността. Причините за повишаването на санкциите на непълнолетните за извършени от тях престъпления срещу
личността се основават на абсолютно произволна и невярно интерпретирана статистическа информация за осъдените с влязла в сила присъда непълнолетни (т.е. въз основа на статистиката за влезлите в сила присъди през 2016-2018 г., която отразява извършени престъпления най-малко две или три години по-рано), а не за разкритите
през същия период. Представени са „осреднени данни“ (терминологията е на вносителите) за периода 2016-2018 г. за преминалите през детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни, както и данни в абсолютни величини за осъдените за извършени престъпления против личността малолетни (така е записано в мотивите) и
52

Концепцията търпи сериозни критики не само в частта й относно недотам добрия опит за
криминологичен анализ на престъпността в страната в периода 2014-2017 г. (не е ясно защо не
са ползвани данните за 2018 и 2019 г. от статистиката на МВР), но и в съдържателно отношение. Редица препоръки и критични бележки към нея бяха отправени от страна на Българската
асоциация по криминология, която депозира свое становище в Министерския съвет преди изтичането на срока за обществено обсъждане, но нито то, нито становищата на други институции бяха взети под внимание. Становището на Българската асоциация по криминология може
да бъде прочетено тук: http://criminology.bg/. [18.12.2020].
53
https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-7.pdf. [19.12.2020].
131

Юридически сборник, БСУ

том XXVII, 2020 г.

непълнолетни. Като оставим настрани въпроса, че малолетните са наказателно неотговорни по закон, проличава липсата на всякаква компетентност и умение за анализ
на статистически данни, т.е. способност да се „четат“ цифрите, да не се борави с
абсолютни числа, а с коефициенти. Именно чрез коефициентите може да се сравни
дали измерени на 100 хил. души от цялото население, деянията на непълнолетните са
повече, отколкото на другите възрастови групи (това е т.нар. коефициент на интензивност, наречен още коефициент на престъпност), дали броят на извършителите непълнолетни на 100 хиляди от цялото непълнолетно население е по-голям, отколкото
същия показател в другите възрастови групи (т.нар. коефициент на криминална
активност). Подобен анализ няма да открием в посочения законопроект.
Какво сочат наличните официални статистически данни? Дори и за неспециалист
от приложената статистическа информация по-долу може да се установи, че коефициентът на осъдените непълнолетни през последните 9 години бележи чувствителен
спад с повече от два пъти, като тенденцията е силно изразена от 2011 г. до 2018 г.:54
Графика № 1
Осъдени непълнолетни лица с влязла в сила присъда /коефициент на 100 хил.
от непълнолетните на 14-17 г./

54

Осъдени непълнолетни по данни на НСИ: съкрати до един ред адреса
https://www.nsi.bg/bg/content/3767/%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%8
2%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-100-000-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BE%D1%82 [01.06.2020]
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По данни на МВР в периода 2013-2019 г. коефициентът на интензивност на довършените умишлени убийства варира между 1,3 и 1,5 за страната – т.е. на 100 хил.
души от населението се пада малко повече от 1 довършено убийство за последните
7 години, от които за 2017-2019 г. този показател е стабилен – 1,3. При опитите за
умишлени убийства той е още по-нисък – между 0,3 и 0,9, като за последните три
години е средно 0,4.
Както може да се установи от графиката по-долу, относителният дял на най-тежките видове разкрити престъпления срещу личността (убийства и изнасилвания), извършени от непълнолетни, спрямо общо разкритите престъпления от всички наказателноотговорни лица за периода 2013-2019 г., не бележи ръст. Средно за периода
2013 - 2019 г. са извършвани по 4 довършени убийства от лица под 18 г. от общо разкритите 106 средно за същото време – т.е. на 26 довършени убийства едно е било
дело на непълнолетен.
Графика № 2
Относителен дял на разкритите престъпления, извършени от непълнолетни
спрямо общо извършените от всички наказателноотговорни лица /по данни
на МВР/
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При липсата на тенденция за увеличаване на горепосочените умишлени престъпления не може да се обоснове необходимостта от завишаване на санкциите на групата на 16-18-годишните, още повече, че в статистиката на МВР няма данни колко от
тези престъпления са извършени от лица между 14-16 г. и колко – от горната възрастова група на непълнолетните. Ето защо не е трудно да достигнем до заключението,
че при неверни изходни данни, посочени в мотивите на законопроекта, няма как
да се достигне до верни изводи.
Притеснителна в конкретния случай е лекотата, с която група лица, овластени
със законодателна инициатива, имат самочувствието, че са по-компетентни от педагози, психолози, лекари, юристи. Без да имат тяхната експертиза и да използват резултатите от престижни научни изследвания за настъпили значителни изменения в
психофизическото развитие на 16-18-годишните през последните години, предлагат
изменения относно тяхната наказателна отговорност, които ги приравняват на пълнолетните. С направените предложения се обезсмисля съществуващият наказателноправен режим, предвиден в Особените правила за непълнолетните, включени в НК. Неслучайно този законопроект предизвика силна негативна реакция от страна на много
авторитетни специалисти и вероятно поради това той все още не е внесен в пленарна
зала.
Πpeдвидeнитe „Оcoбeни пpaвилa зa нeпълнoлeтнитe“ в чл. 60-65 от действащия
HK ca paзpaбoтeни нa ocнoвaтa нa дългoгoдишни нayчни изcлeдвaния в oблacттa нa
дeтcĸaтa пcиxoлoгия, пeдaгoгиĸa, пcиxиaтpия и cpaвнитeлнoпpaвни пpoyчвaния. Te
oтгoвapят и нa мeждyнapoднитe cтaндapтни пpaвилa нa OOH зa ocъщecтвявaнe нa нaĸaзaтeлнoтo пpaвocъдиe пo oтнoшeниe нa нeпълнoлeтнитe, изпълнeниeтo нa нaĸaзaниятa и др.п. Както посочва един от най-уважаваните криминолози, който притежава
богата професионална практика не само като учен – юрист и психолог, но и като прокурор, комуто е било възложено наблюдението на Поправителния дом в Бойчиновци –
проф. Боян Станков, „Цeлeнoтo измeнeниe нa чл. 63 HK нeминyeмo щe зaceгнe цялaтa дeйcтвaщa пpaвнa cиcтeмa. Πъpвo, пpoмeня ce из ocнoви филocoфиятa нa нaĸaзaтeлнaтa пoлитиĸa пo oтнoшeниe нa нeпълнoлeтнитe, ĸoeтo нe oтгoвapя нa cвeтoвнaтa
xyмaниcтичнa линия в нaĸaзaтeлнoтo пpaвo. Bтopo, цeлeният peзyлтaт зa oгpaничaвaнe нa пpecтъпнocттa пocpeдcтвoм oжecтoчaвaнe нa peпpecиятa нямa дa бъдe пocтигнaт. Taĸъв e cвeтoвният oпит oт вeĸoвe. Tpeтo, тpябвa дa ce oчaĸвaт нeпoдoзиpaни
пocлeдици зa Ocoбeнитe пpaвилa зa paзглeждaнe нa дeлa зa пpecтъплeния, извъpшeни
oт нeпълнoлeтни (чл.385-395 HΠK) и нapyшaвaнe нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoнвeнция зa пpaвaтa нa чoвeĸa и ocнoвнитe cвoбoди, вoдeщo дo ocъждaнe нa Бългapия.“55
Въпреки декларираната в мотивите цел – „Законодателно да се уредят по-широки
граници за индивидуализация на наказанието с цел постигане на индивидуална превенция“ (с. 2), по същество с предлаганото изменение на чл. 63, ал. 3 НК се отрича
изцяло постигането на целите на наказанието по отношение на лицата, навършили
16-годишна възраст, извършили тежки умишлени престъпления против личността и

55

Станков, Б. Промяната за непълнолетните в НК може да взриви правната система: Дефакто https://defakto.bg/2020/02/03/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d1%8
2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%
d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%bd%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5/
[30.05.2020]
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се предлагат санкции, изравняващи ги с тези на пълнолетните лица.56 Ако в България
все още съществуваше смъртното наказание, не е трудно да предположим, че вносителите биха го предложили и по отношение на тази възрастова група. Но понеже то е
отменено, със законопроекта се допуска, ако целите на наказанието не могат да бъдат
постигнати по друг начин, правилата за редуциране на санкциите по отношение на
непълнолетните да не бъдат вземани под внимание. Това по същество отваря вратата
за прилагането на най-тежката санкция в НК – доживотния затвор без замяна. Дори и
в първия наказателен закон от 1896 г. мксималното наказание за непълнолетни е 10
години лишаване от свобода. Този максимален размер се запазва при действието на
Наказателния закон от 1951 г. и на Наказателния кодекс от 1968г. до изменението му
през 1982 г. В същото време официалната статистика представя от години завидно
намаляване на общата престъпност и в частност – на непълнолетните. По-безчовечно
ли стана обществото ни в сравнение с миналите десетилетия? Или така показваме
безсилието на държавата да се справи с престъпността? А може би това е подход за
търсене на политически дивиденти на всяка цена и своеобразен „флирт“ с емоциите и
настроенията на част от обществото.
И днес, петдесет години след публикуването му, звучи актуално написаното от
проф. Иван Ненов, че системата от наказанията се определя от необходимостта чрез
различните по съдържание и тежест санкции „да се създадат предпоставки за степенувано нюансирано въздействие върху субектите на престъпления (курсивът –
Св. М.) и неустойчивите членове на обществото, като по този начин се направи възможно при своеобразните особености на отделните случаи постигането с минимум
принуда на сложната възпитателно-принудителна, специално и общопревантивна цел
на наказанието. Нюансирането на въздействието изисква да бъдат използвани различни по съдържание видове наказания, неговото степенуване – подбор на такива по
характер мерки, които в съотношение една към друга, както и при различен техен обсег и продължителност притежават различна тежест и различно съчетание на принудителните с поправително-възпитателните моменти.“57
Хуманизирането на наказателното законодателство следва да бъде основна характеристика на наказателното право и наказателноправните режими в цивилизованите държави. Това изисква привеждане на двете системи – на престъпленията и на
наказанията, в съответствие със съвременните международни тенденции.
Наказателноправните средства за противодействие на престъпността в съвременните условия би следвало да се насочат към:
 възпирането на лицата, извършили престъпления, да рецидивират (това е
функцията за защита на индивида и обществото от извършителите на престъпления);
 ресоциализацията на извършителите на престъпления; и
 възстановяване положението на пострадалия и защитата на неговите права
(реституция).

56

Предлаганата редакция на новата алинея 3 на чл. 63 НК гласи следното: „Πo oтнoшeниe нa
нeпълнoлeтeн, нaвъpшил шecтнaдeceтгoдишнa възpacт, извъpшил тeжĸo пpecтъплeниe пpoтив личнocттa пpи oпpeдeлянe нa нaĸaзaниeтo cъдът нe пpилaгa пpaвилaтa пo aл. 2, aĸo peши, чe цeлитe нa чл. 36, aл.1 и чл. 60 oт HK нe мoгaт дa бъдaт пocтигнaти“. (To ecт по отношение на нeпълнoлeтнитe щe бъде допустимо прилагането и на наказанията доживотен затвор
и доживотен затвор без право на замяна – бел. моя – Св.М.).
57
Ненов, И. Наказателно право на НРБ. Обща част, С., „Наука и изкуство“, 1972, с. 452.
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Тези основни функции не могат да бъдат постигнати чрез ожесточаване на репресията.
Иска ми се да припомня думите на Нилс Кристи: „(...) налагането на наказание в
съответствие със закона означава да се причинява страдание и е предназначено тъкмо
за това. Тази дейност обаче често влиза в противоречие с общопризнати ценности като добротата, милосърдието и способността да прощаваме. За да се отстрани това
противоречие, понякога се правят опити да се скрие основната същност на наказанието. А когато тази същност не може да се скрие, се привеждат най-разнообразни аргументи в полза на преднамереното причиняване на страдание(...)
Практиката да се причинява страдание според мащаба на извършеното престъпление създава твърди системи, които остават нечувствителни към индивидуалните
потребности. Създава се впечатлението, че там, където се борят криминологически
теории и практически методи, обществото се лута от една крайност в друга, за да намери решение на един всъщност нерешим проблем“.58 Но авторът е оптимист. Той
призовава: „нека намалим намесата на държавата дотам, докъдето се осмелим, за да
създадем бариери срещу причиняването на страдание“.59
Заключение
Ефективна наказателна политика не може да се реализира без съвместните усилия на специалисти от широк спектър на науката и практиката и въз основа на една
добре обмислена научно обоснована стратегия. Истинската й цел трябва да е насочена към ограничаване на възможностите за извършване на престъпления и изграждане
на механизмите за превенция, които да ограничат условията, пораждащи престъпност. В нея трябва да бъдат широко застъпени преди всичко алтернативните методи
на въздействие и да се основава на разбирането за минимум репресия.60 Другото е
проява на популизъм и недалновидност, която не може да доведе до ограничаване на
престъпността, а до нейното ожесточаване.
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ПО ВЪПРОСА ЗА ОБХВАТА НА ЕДНА МОДЕРНА
И ЕФЕКТИВНА НАКАЗАТЕЛНА ПОЛИТИКА
В ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА
доц. д-р Славка Димитрова
Бургаски свободен университет

MODERN CRIMINAL POLICY AND RULE OF LAW
Slavka Dimitrova, Associate professor
Burgas Free University
Summary: The article analyzes the scope of a modern and effective penal policy through
the prism of the draft Criminal Policy Concept 2020-2025.
Key words: Criminal policy, Criminal Code, rule of law.
В хода на развитие на процеса на европейска интеграция принципът на правовата
държава се утвърждава като един от основните принципи на Европейския съюз,
обуславящ редица елементи на законността в правния ред на ЕС.1 Съгласно член 2 от
Договора за Европейския съюз (ДЕС), върховенството на закона е една от основните
ценности на Общността.2 Чл. 49 от ДЕС поставя зачитането на принципа на правовата държава като условие за присъединяване на нови държави към Европейския съюз.
Дерогации се правят само при изключителни обстоятелства и са ограничени по
обхват. Достиженията на правото трябва да се включат от държавите кандидатки в
националния им правен ред от датата на тяхното присъединяване към ЕС и те са
длъжни да ги прилагат, считано от тази дата. Демокрацията и спазването на човешките права, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства, върховенството на закона съставляват един от политическите критерии, на който трябва да
отговарят държавите, които желаят да се присъединят към ЕС.3
1

Христев, Х. Принципът на правовата държава в правния ред на Европейския съюз. Национална конференция „Законът на правото или правото на закона“, НБУ, 20 ноември, 2015 г, с. 171.
http://ebox.nbu.bg/lawofright/images/Text-sbornik.pdf
2
Член 2 от ДЕС съответно определя, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава,
както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Член 7 от ДЕС предвижда особен механизъм на контрол над спазването
на ценностите, на които се основава ЕС, в това число и принципа на правовата държава в държавите членки.
3
Договорът за Европейския съюз определя условията и принципите, на които всяка държава,
която желае да стане член на ЕС, трябва да отговаря. Във връзка с присъединяването към ЕС
трябва да се изпълнят определени критерии. Тези критерии, известни като Критерии от Копенхаген, са определени от Европейския съвет в Копенхаген през 1993 г. и засилени от Европейския съвет в Мадрид през 1995 г. Критериите включват: институционална стабилност като гаранция за демократичен и правов ред, за опазването на човешките права, както и зачитането и
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Инструмент на равнище ЕС, който да се справя със системните заплахи за върховенството на закона в държавите от ЕС е приетата през 2014 г. от Европейската комисия „рамка за върховенството на закона“. При нарушаване на правото на ЕС се задейства процедура по член 7 от Договора за Европейския съюз.
В момента на присъединяването си към ЕС на 1 януари 2007 г. Румъния и
България все още не бяха постигнали достатъчно напредък в областта на съдебните
реформи, корупцията, а за България и организираната престъпност. 4 Ето защо Европейската комисия създаде Механизъм за сътрудничество и проверка като преходна
мярка за подпомагане на двете страни да напреднат с реформите. Комисията пое задължението да помага на България да се справи с тези недостатъци, и също така редовно да проверява напредъка, използвайки шест показателя, свързани със съдебната
реформа, борбата с корупцията и с организираната престъпност.
Решението да се продължи оценяването на България и Румъния след присъединяването им към Съюза е свидетелство за ангажимента на ЕС да съдейства на двете
страни да изградят ефективни административни и съдебни системи, необходими за
изпълнение на техните задължения, свързани с членството в ЕС, и да гарантират правилното прилагане на законите, политиките и програмите на Съюза. През декември
2006 г. Комисията прие решения, с които бяха установени критерии („показатели“) за
оценка на напредъка.5 Показателите за България обхващат въпроси като независимостта, професионализма и ефективността на съдебната система, борбата с корупцията и действията за борба с организираната престъпност.
Още в доклада си за оценка от 2008 г. ЕК направи заключението, че българският
Наказателен кодекс е остарял. Това мнение бе споделено по-късно и от различни институции като Главна прокуратура и Висшия съдебен съвет, както и от независими
експерти, според които България трябва да модернизира Наказателния си кодекс. В
Доклада си от 2009 г., Европейската комисия отново формулира заключението, че
„Наказателният кодекс е остарял и е една от причините за претоварването на съдебните органи“.6 В отговор на това Министерството на правосъдието положи усилия за
изготвянето на нова наказателна политика. Не по-различни бяха заключенията и в
последващите доклади на ЕК, като през 2016 в заключението отново се акцентира
върху факта, че в миналите доклади по Механизма за сътрудничество и проверка е
бил препоръчан задълбочен дебат по реформата на кодексите – НК и НПК.
През изминалите години подкрепата на Комисията посредством Механизма за
сътрудничество и проверка се придружава от:
 възможности за финансиране по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове;
защитата на малцинствата; функциониращо пазарно стопанство и способност за справяне с
конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на ЕС; възможност за поемане на задълженията на членството, включително и капацитета за ефективно прилагане на правилата, стандартите и политиките, които съставляват законодателния корпус на ЕС („достиженията на правото“), както и придържане към целите на политическия, икономическия и паричен съюз.
4
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law_bg
5
Показателите за България обхващат въпроси като независимостта, професионализма и
ефективността на съдебната система, борбата с корупцията и действията за борба с организираната престъпност.
6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A52008DC0495
Доклад на Комисията до Европейския Парламент и до Съвета относно напредъка на България
по механизма за проверка и сътрудничество {SEC(2008) 2350}
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експертни познания, като например предоставяните от Службата за подкрепа
на структурните реформи;
 конструктивна подкрепа от много от останалите държави членки.
С финансиране от подобни фондове бяха изработени два проекта за Наказателен
кодекс, както и новата Концепция за наказателна политика 2020-2025.
До момента у нас са разработвани три концепции за наказателна политика. Всяка
от тях залага в различна степен на промяна в материалното наказателно право и изтъква като основно средство за постигане на целите разработването на нов, по-модерен Наказателен кодекс, който да служи като основа за ефективно предотвратяване,
разкриване и наказване на престъпленията.
Първата Концепция за разработване на наказателна политика и за изготвяне на
нов Наказателен кодекс у нас бе приета през 2009 г. 7 Насоката беше преди всичко
към предприемане на изменения в материалната наказателноправна уредба, за да се
отговори адекватно на необходимостта от ефективна защита на правата и законовите
интереси на гражданите. Една от водещите насоки на измененията бе свързана с
въвеждането на разнообразни форми на облекчено наказателноправно третиране на
деяния с ниска степен на обществена опасност, което да създаде реална възможност
да се оптимизира използването на наказателната репресия и да позволи съсредоточаването на ресурсите на правораздавателните органи върху тежката престъпност. В
концепцията се залагаше също на ефективност на изпълнението на наложените наказания, изграждането на ефективна система от ненаказателни алтернативни мерки за
ресоциализация на осъдения, както и на система от възпитателни мерки за ресоциализация на малолетни и непълнолетни извършители на общественоопасни деяния. Бе
осъдена възможността за премахване на наказанието „доживотен затвор без право на
замяна“ като по-нехуманно дори в сравнение със смъртното, преоценка на института
на пробацията, отпадане на наказанията „лишаване от звания, ордени и медали“ и
„обществено порицание“ като наказания с изчерпан превъзпитателен ефект и т. н. За
съжаление нито едно от тези предложения не бе реализирано, напротив затвърди се
наложилата се тенденция към завишавне на размера на наказанията. Нещо повече –
още следващата година обаче документът бе заменен с нов – Концепция за наказателна политика за периода 2010-2014 г. След приключване на действието и последва
почти шестгодишен период, в който на практика липсваше стратегически документ,
който да формулира системата от принципи и мерки за противодействие на престъпността.
Едва в началото на февруари 2020 г. бе представен нов проект за концепция за
наказателна политика за периода 2020-2025 година. Докато първите две концепции
стъпваха върху виждането, че е необходимо изработване и приемане на нов Наказателен кодекс, авторите на новата стратегия предлагат да бъдат направени само промени в досега действащия закон. Напълно можем да се съгласим с това, тъй като съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове приемането на нов закон се допуска само ако промените са многобройни и важни. Към изготвяне на нов нормативен акт обаче трябва да се подхожда изключително сериозно и след подробен статистически и криминологичен анализ на проблемите, какъвто за съжаление у нас липсва.
В следващите редове ще направим опит да формулираме какъв следва да е обхвата на една модерна и ефективна наказателна политика в държава членка на ЕС, през
призмата на проекта за Концепция на наказателна политика 2020-2025 г.
7

Приета с Решение №586 от 07.07.2009 г.
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В руската правна литература наказателната политика се разглежда широк и тесен
смисъл. Някои учени включват в това понятие всички средства, които по един или
друг начин са предназначени за противодействие на престъпността, т.е. не само
правни, но и други социални мерки: икономически, идеологически, организационни
и др.8 Други се придържат към по-тясна интерпретация на наказателната политика, с
твърдението, че тя включва само специални наказателноправни и наказателно изпълнителни мерки за превенция на престъпността.9 Според трета категория автори от наказателноправната политика е необходимо да се разграничат такива относително независими части на наказателната политика като наказателната процедура и наказателното изпълнение.10
По-правилно е да се възприеме определението за наказателната политика в широк смисъл. В тази насока можем да приведем аргумента, че в наказателноправната
теория е безспорнен въпросът за структурата на наказателното правоотношение. А.
Стойнов определя наказателното правоотношение като система от правни връзки
между държавата и престъпния деец, възникнали вследствие на извършено от него
престъпление, чрез които се осъществява наказателната отговорност. 11 Същността на
наказателната отговорност отново в учебниците по наказателно право се свежда до
три основни правомощия на държавата: да осъди дееца, да изпълни наложеното наказание и да го третира като осъждан.12
Тази специфика може да послужи като причина за разделянето на наказателната
политика на три компонента:
- наказателноправна политика;
- наказателно-процесуална политика;
- наказателна изпълнителна политика;
Тези три съставни части би следвало да представляват едно неразривно единство,
тъй като имат обща цел – борбата срещу престъпността.13
За съжаление въпреки безспорните и предимства на предложената концепция за
наказателна политика 2020-2025, политиката по изпълнението на наказанията остава
извън нейния обхват. Проектът за наказателна политика се ограничава само с промени в рамките на Наказателния кодекс. Извън обхвата на концепцията остава изграж-

8

Лихолая В.А. О некоторых нюансах реформы политики уголовных наказаний в Латвии / В.А.
Лихолая // Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели : материалы 7-го Рос.
конгр. уголов. права. – М., 2012.
Густова Э.В. Уголовная политика как основной фактор криминализации и пенализации деяний. Современные проблемы уголовной политики. – Краснодар, 2013. – Т. 2.
Денисова А.В. Российское уголовное право как открытая социальная подсистема / А.В. Денисова // Уголовное право в эпоху финансово-экономических перемен. – М., 2014
Лопашенко, Н. А. Уголовная политика, Москва, Wolters Kluwer, 2009, с. 5-6.
9
Рарог, А.И. Репрессивный крен российской уголовной политики. Криминологический журнал
Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 3
10
Рудая, Т.Ю. о современной уголовной политике Российской Федерации как сложном
социальном феномене. Юристъ-Правоведъ, 2016, № 4 (77)
11
Стойнов, А. Наказателно право - Обща част - Второ издание. С., Сиела, 2019, стр. 49.
12
Стойнов, А. Наказателно право… , стр. 53
13
В Стратегията за развитие на местата за лишаване от свобода в Република България за периода 2009-2015 г. Още във въведението се акцентира, че реформирането на пенитенциарната
система е неразделна част от процеса на ускорена съдебна реформа и успешното противодействие на престъпността.
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дането на ефективна пенитенциарна система, която да осигури в максимална степен
постигането на целите на наказанието, заложени в чл. 36 от НК.
Като неразделна част от политиката за борба с престъпността, политиката по изпълнение на наказанията определя целите, принципите, стратегията, основните насоки, форми и методи на дейността на държавата за осигуряване изпълнението на наказание, поправяне на осъдените и предотвратяване на нови престъпления както от осъдени, така и от други неустойчиви членове на обществото.14
Разглеждайки наказателната политика в широк смисъл, неизменна част от една
съвременна наказателна политика би следвало да бъдат и дейностите, насочени към
реинтеграция на лишените от свобода. Да се изработи план за развитие на социални
мерки за реинтеграция, предвиждащ осигуряване на средства и създаване на организация за ефективно прилагане на мерки за подкрепа на осъдените, в това число и
включването им в курсове за ограмотяване, професионална квалификация и други
мерки за обществена подкрепа.
Наказателноправните мерки са важни, но не са единствените и дори не са основните начини за противодействие престъпността. Политическите, икономическите и
социалните реформи и мерки, които повишават жизнения стандарт и образованието
на населението са от решаващо значение за предотвратяване на престъпността.
Истинската цел на наказателната политика според Б. Велчев е да изгради механизмите за превенция, които да ограничат условията за извършване на престъпления.
Това посочва и Л. Груев „няма как да се посочат приоритетните области в противодействието на престъпността, ако не се анализират условията, които пораждат тази
престъпност.“ Две следва да бъдат основните направления – политика за предотвратяване на престъпленията и второ политика за реакция на вече извършени престъпления. Социално-икономическите мерки са от решаващо значение тъй като носят много
важен превантивен заряд, като влияят върху причините за престъпленията. Възможностите на наказателното право да влияе върху престъпността са доста ограничени,
поради което въздействието му може да бъде ефективно само в комбинация с икономически, социални и административни мерки.
Ето защо противодействието на такъв сложен и опасен социален феномен като
престъпността, изисква много сериозни усилия от страна както на държавата, така и
от страна на обществото и може да бъде успешно само чрез използването на широк
спектър от общи и специални превантивни мерки. Руският учен Лесников дава следната дефиниция за наказателната политика като „система от принципи, политики,
правни и социални норми, криминологични програми и програми за ресоциализация,
разработени на научна основа и реализирани от държавата заедно със субектите
на гражданското общество за противодействие на престъпността, осигуряване на
законност и ред, личната сигурност на гражданите и при необходимост, националната сигурност. „В тази дефиниция е успешно подчертано, че наказателната политика
представлява съвместна дейност на държавата и субектите на гражданското общество. 15 Това виждане е споделено и в българската правна доктрина. Според
проф. Димитър Михайлов съдържанието на наказателната политика включва: 1) предотвратяване на престъпленията; 2) широко участие на обществеността в борбата
с престъпността; 3) икономия на наказателната репресия при максимална ефектив-

14

М.А. Кириллов, В.И. Омигов Некоторые проблемы реализации уголовно-исполнительной
политики Вестник Российского университета кооперации. 2015. №4(22)
15
Нейкова, М. Гражданското общество – фактор на сигурността в държавата.
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ност нанаказателноправните методи и средства.16 Потвърждение за това намираме и в
насоките на генералния секретар на ООН за подхода на ООН към помощта в областта
на правовата държава се препоръчва правовата държава да включва гражданите и
гражданското общество, които допринасят за укрепването на тези принципи и за търсенето на отговорност от публичните длъжностни лица и институции. 17 Ето защо
борбата с престъпността може да бъде успешна само ако комбинацията от форми и
средства за осъществяване на престъпната политика е оптимална.
Правилното определяне на обхвата на една наказателна политика е гаранция за
успешното постигане на целите, заложени в нея. Само така ще може да се даде адекватен отговор на необходимостта от ефективна защита на правата и законовите интереси на гражданите, а както подчертахме в началото на изложението, именно спазването на човешките права и върховенството на закона са част от основните ценности
на Общността, които България като държава-член следва да съблюдава. За съжаление
Механизмът за сътрудничество и проверка за България не бе отменен, нещо повече,
процесите в страната ни ще бъдат наблюдаване и оценявани и в Докладите за върховенството на закона на Европейската комисия.
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ЗАЩИТАТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ –
ВАЖНА ФУНКЦИЯ НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА
проф. д-р Добринка Чанкова
Югозападен университет „Неофит Рилски“

PROTECTION OF CRIME VICTIMS - AN ESSENTIAL FUNCTION
OF THE RULE OF LAW STATE
Prof. Dobrinka Chankova, PhD
Abstract: The paper presents a brief overview of the process of rediscovery and recognition
of crime victim during the last decades. The legal status of the injured party in recent
European acts and on a national level is explored. Both the achievements and the deficits of
the regulation are underlined as well as some of their practical implications. The crime
victims' protection is considered an essential function of the rule of law state.
Keywords: crime victim, protection, rights, legal status, European acts
През последните десетилетия жертвата на престъплението бе „преоткрита“ от
теорията и практиката, националния и международния законодател, и глобалните
политици [1]. Ключов момент е приемането на Декларацията на ООН относно основните принципи на правосъдието за жертвите на престъпления и злоупотреба с власт
от 1985 г. Макар и със закъснение е отчетено, че в съвременната правова държава
привилегировано внимание следва да се обърне на „изправната страна“ в наказателноправния конфликт, или поне тя да се третира балансирано с извършителя на престъплението, който дълго време, благодарение и на Европейската конвенция по правата на човека, получаваше приоритетно място в юриспруденцията на много държави.
Основополагащата декларация на ООН е последвана от множество специализирани актове, в които защитата на жертвите на престъпления в най-общ план или на отделни видове престъпления е основен предмет [2]. В този смисъл следва да се посочат Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и
по-специално Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца (2000 г.), Факултативния протокол към Конвенцията
на ООН за правата на детето относно търговията с деца, детската проституция и детската порнография, и много други. Идеята е да се осигури ефективна, многопластова
защита, както в рамките на наказателното производство, така и извън него, и за целта
бяха ангажирани усилията на ратифициралите актовете държави.
В Европейски контекст е необходимо да се подчертае ролята на Съвета на Европа
като основна регионална правозащитна организация, за която проблематиката на
жертвите на престъпления е високо в дневния ред от началото на 80-те години на миналия век. Специален акцент заслужават Европейската конвенция за компенсация на
жертвите на насилствената престъпност от 1983 г., Конвенцията за борба с трафика
на хора от 2005 г., и плеяда други обвързващи актове и препоръки, оказали огромно
влияние върху статута и третирането на жертвите на различни престъпления в Европа.
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През последните две декади и в политиката на Европейския съюз (ЕС) се откроява ярка тенденция на ангажираност спрямо жертвите на престъпления. Един от първите значими актове, приети в рамките на съюза, е Рамковото решение 2001/220 ПВР
на Съвета на ЕС от 15 март 2001 г. за правното положение на жертвите на престъпления в наказателното производство, последвано от Директива 2004/80/EC от 29 април
2004 г. относно компенсацията на жертвите на престъпления, Директива 2017/541 от
15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и др. Своеобразен разцвет настъпва през
2011 г., когато Европейската комисия окачествява жертвата на престъплението като
„новата икона на съвременната наказателна политика“, приема Пътна карта1 и се ангажира с разработването на „Пакет за жертвите“, включващ редица важни инструменти – Директива за минималните стандарти за правата, подкрепата и защитата на
жертвите на престъпления, Регламент за взаимното признаване на мерките за защита
по граждански дела, съответни препоръки, както и преглед на Директивата за компенсацията. През годините Европейският съюз последователно предприема съответните мерки, като едно от постиженията му е Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската заповед за защита2[3], с
която се създава механизъм за взаимното признаване на мерки за защита по наказателни дела между държавите-членки. След това е приета Директива 2012/29/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на
минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета3 (Директива
за жертвите). Поради изключителната важност на Директивата, Европейската комисия през 2013 г. издава специални Указания към държавите-членки за транспонирането и прилагането й4. Макар и правно необвързващи, те представляват авторитетна
интерпретация на правото на ЕС в тази област и са от значение за решенията на Съда
на ЕС. През 2018 г. е приета Резолюция P8_TA(2018)02295, в която се отправят значителни критики към държавите за недостатъчно добро транспониране на директивата, което засяга правата на жертвите.
Трябва да се признае, че е налице съществена еволюция в подхода и третирането
на жертвата на престъплението. И макар, че все още правата й не са издигнати до степен на основни човешки права, или поне не са изрично закрепени като такива, в основните универсални и регионални международни инструменти, в конституциите и
националните законодателства на всички съвременни развити държави, претендиращи да са правови, защитата на пострадалите от неправомерни деяния, нарушаващи
техни законни права и интереси, е неизбежен ангажимент на институциите на публичната власт. Това разбиране намира опора в чл. 13 от Европейската конвенция по
правата на човека и чл. 47 от Хартата на основните права на ЕС, уреждащи правото
на ефективно средство за защита. Доктрината, а и законодателят приема, че жертвите
на престъпления имат право на достъп до правосъдие и функцията на наказателноправосъдните системи е да „изправят нещата“, да възстановят справедливостта. Зато1

C 178 Официален вестник на Европейския съюз, 28.06.2011г.
L 338/2 Официален вестник на Европейския съюз, 21.12.2011г.
3
L 315/57 Официален вестник на Европейския съюз, 14.11.2012г.
4
DG JUSTICE GUIDANCE DOCUMENT related to the transposition and implementation of
Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing
minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council
Framework Decision 2001/220/JHA- Ref. Ares(2013)3763804 - 19/12/2013
5
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0229_BG.html#def_1_13
2
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ва, когато е извършено престъпление и са засегнати правата на жертвата, тя с основание може да очаква – и дори да изисква – да бъде защитена. Това е напълно естествено и съвместимо с концепцията, че в една правова държава достойнството и правата
на човека следва да бъдат отстоявани. Подобна интерпретация се съдържа и в юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека. В ход е смяна на парадигмата
на отношението жертва-държава и по-конкретно преход от реторика, основана на
нуждите на жертвите към подход, основан на човешките й права. Не е необходимо
жертвата да моли за помощ, на базата на нейната уязвимост. Тя по-скоро следва да
изисква от държавата да се отнесе към нея с необходимата сериозност и да я защити.
Държавата вече не се намира в нейната удобна патриархална позиция на щедрия „добър самарянин“, тя е задължен субект спрямо жертвата – титуляр на права, намираща
се под нейна юрисдикция.[4]
На национално ниво жертвата също получи признание, макар и по-късно. Дълго
време пострадалите от престъпления бяха „невидими и неглижирани субекти” на
наказателния процес и социалната реалност, изолирани от „своя собствен случай“, но
след редица стратегически документи, подчертаващи необходимостта от специални
мерки в тази област и в изпълнение на международноправни ангажименти, изискващи адекватни мерки от държавата, бяха предприети законодателни инициативи, които съществено подобриха правното положение на жертвата и отношението към нея
извън наказателния процес. Еволюцията на обществото също бе в подкрепа на жертвите. Така, вследствие на развитието на доктрината и практиката и с оглед привеждане на националното законодателство в съответствие с европейските и глобалните
стандарти за жертвите, се стигна до правна уредба, кореспондираща в голяма степен
с най-напредничавите модели.
Конституционното основание се съдържа в чл. 56 от основния закон, съгласно
който всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени
негови права или законни интереси. Сравнително новият Наказателно-процесуален
кодекс (НПК), в сила от 2006г. съдържа основната регулация, която се допълва от редица други закони и подзаконови актове – Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления и правилника за приложението му, Закон
за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство и правилника към него, Закон за защита от домашно насилие, Закон за борба с трафика на хора,
и мн. др. Освен специалната Глава осма на НПК, уреждаща за пръв път статута на
пострадалия в досъдебното производство и в съдебната фаза, в по-ново време, с оглед
транспонирането на европейски директиви, бяха добавени редица нови положения,
които без съмнение представляват законодателен ръст и са проява на държавната
функция за защита на тази категория физически лица (а в редица случаи и на ощетените юридически лица). Така например, през 2015 г. бяха въведени мерки за защита
на пострадалия, изразяващи се в забрана на обвиняемия да доближава непосредствено пострадалия; да осъществява контакт с него под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс; да посещава определени населени места, райони или обекти, в които пострадалият пребивава или посещава
(чл. 67). Предвидено бе задължение за съда да го уведоми за възможността да бъде
издадена Европейска заповед за защита и бе приет специален Закон за Европейската
заповед за защита6. В случай, че обвиняемият наруши мярката по чл. 67, му се взема
мярка за неотклонение или определената мярка за неотклонение се изменя в по-тежка
(чл. 68а), а така също бяха приети мерки за обезпечаване на разноски по делото (чл. 73а).
6

ДВ бр. 41/2015 г.
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За осигуряване сигурността на пострадалия и неговите близки са предвидени и
специални разпоредби в НПК – чл. 123 – Защита на свидетеля, в което качество обикновено се явява пострадалият, като тази защита включва лична физическа охрана от
органите на МВР и запазване в тайна на неговата самоличност. В Закона за защита на
лица, застрашени във връзка с наказателното производство и в правилника му са
предвидени и с времето се доразвиваха и други мерки за защита на пострадалия и
близките му.
През 2017 г. с изменение на НПК бе легално възприето понятието „Специфични
нужди от защита“, които по смисъла на кодекса, а и съгласно европейското право, са
налице, когато е необходимо прилагане на допълнителни средства за защита от вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение, емоционално или психическо страдание, включително за запазване на достойнството на пострадалите по време на разпит. С оглед на това в чл. 139, ал. 10 НПК бе прието, че разпит на свидетел
със специфични нужди от защита се провежда при вземане на мерки за избягване на
контакт с обвиняемия, включително чрез видеоконференция или телефонна конференция, а в чл. 140, ал. 5 бе посочено, че разпитът на малолетен и непълнолетен свидетел в страната може да се извърши при вземане на мерки за избягване на контакт с
обвиняемия, включително в специално оборудвани помещения (сини стаи) или чрез
видеоконференция. Може да се назначи и експертиза за установяване на специфични
нужди от защита на свидетел във връзка с участието му в процеса (чл.144). Новият
институт за ускоряване на наказателното производство (чл. 368-369), макар и критикуван в редица отношения, също би могъл да се разглежда като инструмент в полза
на пострадалия.
През 2019 и 2020 г. продължи транспонирането на Директивата за жертвите и бе
предвидено задължение на прокурора за информиране на пострадалия със специфични нужди от защита във връзка с нови обстоятелства относно мерките за неотклонение на обвиняемия, а така също и за освобождаването на осъдения. Същевременно,
редица положения от Директивата остават дори извън предмета на новия Законопроект за изменение и допълнение на НПК, публикуван за обществено обсъждане на
31.07.2020 г.
Макар и вече сравнително добре разработена, законовата уредба на участието на
пострадалия в наказателния процес продължава да страда от някои дефицити. Така
например, той често е изключен от производството по решаване на делото със споразумение /чл. 381-384 НПК/. Когато споразумението е постигнато на досъдебното производство, пострадалия се уведомява едва след като съдът одобри споразумението, с
указание, че може да предяви граждански иск за неимуществените вреди пред гражданския съд – това обаче е по-неблагоприятно за него, тъй като той сам следва да води процеса. Само когато споразумението е постигнато в съдебното производство, то
се одобрява след съгласието на всички страни. Предвид все още непълноценното
транспониране на Директивата за жертвите, пострадалият не може да се ползва от
всички възможности, приети в другите правови държави.
Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления /ЗПФКПП/, в сила от 2007 г. предвиди различни форми на подкрепа, медицинска, правна, психологическа и практическа помощ от специализирани служби/
организации, преди и по време на наказателното производство, както и в рамките на
подходящ срок след приключването му. Със закона за пръв път у нас се установи
правният институт на компенсацията, който не е идентичен на отдавна приетия в
българското законодателство институт на обезщетяване на пострадалите на деликтно
основание. С него бе предвидено, като проява на хуманно отношение на държавата
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към пострадалите от определени тежки престъпления, компенсирането им за непосредствено претърпени вреди. Въвеждайки през 2016 г. донякъде изискванията на
Директивата за жертвите, макар и „по български“, бе разширена и прецизирана
съществуващата нормативна уредба по отношение на правата на пострадалите от
престъпления – най-вече подобрено е информирането им за правата им по този закон,
предвидени са мерки за оказване на съдействие те да разбират и да бъдат разбирани в
процеса. Съгласно ал. 1 на чл. 3 от ЗПФКПП се осигури възможност всички пострадали от престъпления от общ характер /само/ да имат достъп до организации, оказващи безплатна психологическа консултация и практическа помощ. С изменението на
ал. 2 на чл. 3 се разшири кръгът на лицата, които имат право на подпомагане и
финансова компенсация от държавата – всички наследници на починалия пострадал,
вместо изрично посочени. С ал. 3 в известна степен се разшири кръгът на тежките
умишлени престъпления срещу личността, за пострадалите от които законът предвижда финансова компенсация от държавата. И все пак, казуистичното изброяване
крие риск извън обхвата на закона и респ. грижата на държавата да останат някои
тежки престъпления, което е в противоречие с изискванията на посочената Конвенция на Съвета на Европа и Директивата за компенсацията, които изискват общ режим
за компенсиране на жертвите на всички умишлени насилствени престъпления, извършени на територията на съответната държава В този смисъл е и заключението на
Генералния адвокат Y.Bot от 2016 г. по дело С-601/14 на Европейската комисия
срещу Италия.
Политиката на компенсацията като антивиктимогенна мярка се основава на идеята на обществения договор. Действително, министърът на правосъдието незабавно
след изплащането на финансовата компенсация предявява регресен иск срещу извършителя на престъплението или неговите наследници за възстановяване на изплатената парична сума. Но подкрепата на държавата остава дори и в случаите, когато извършителят не е разкрит или не може да бъде преследван или наказан. И тогава помощта
за медицински разходи, погребения и т.н. макар и прекалено базисна, се явява особено ценна. Нещо повече – новият чл. 6а установи задължение за дипломатическите и
консулски представителства на Република България, акредитирани в държавитечленки на Европейския съюз, да информират българските граждани, пострадали от
престъпления на територията на съответната държава-членка, за компетентните органи в съответната държава, към които могат да се обърнат относно реда за получаване
на подпомагане и финансова компенсация, както и възможностите за получаване на
подпомагане, когато се намират на територията на Република България. Това е така,
тъй като законът се прилага, когато престъпленията са извършени на територията на
РБ или извън нейна територия, но пострадалият е български гражданин. Това е проекция на изискването на европейските актове за компенсиране, независимо на кое
място в Европейската общност е извършено престъплението.
С изменениe на закона бе добавена и възможността за предоставяне на финансова
компенсация не само след осъдителна присъда и в някои случаи на прекратяване и
спиране на наказателното производство, но и при споразумение в досъдебната фазачл.12. Премахната бе долната и вдигната горната граница на размера на компенсацията на 10 000 лв. Ненавършилите пълнолетие лица de lege lata получават финансова компенсация за издръжка до 10 000 лв. за всяко лице. Но и тази промяна не може
да се приеме като достатъчна. Вярно е, че размерът на компенсацията е обусловен и
от финансовите възможности на съответната държава, но на практика се оказват
твърде големи диспропорциите, още повече, че те понякога касаят „цената“ на чо-
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вешкия живот. Новият Законопроект за изменение и допълнение на ЗПФКПП от
лятото дори не повдига този въпрос.
Практиката по приложението на закона остава обаче твърде ограничена. И въпреки, че Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления функционира от твърде отдавна, той, а и института на компенсацията, все
още не са достатъчно популярни. Българското общество е силно виктимизирано и
ако държавата не може да осигури сигурност на своите граждани, то тя поне следва
да се погрижи за тях, когато станат жертва на престъпление. Разумно и оправдано е
компенсирането на жертвите да е авансово – когато то е най-необходимо, в кратък
срок след престъплението, когато те се чувстват най-уязвими и безпомощни, а не
след осъждането, респ. споразумението или прекратяването на делото, и да обхващат
и междинни и спешни разходи.
Положително би следвало да се оцени изменението на Закона за домашното насилие от 2015 г. и респ. Глава трета „Мерки за осигуряване на защита въз основа на регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела.
Защитата на пострадалите и от актове на домашно насилие, които се ползват от мярка за защита, постановена в държава членка на Европейския съюз бе разширена и засилена посредством издаването на заповед за защита на територията на страната от
Софийския градски съд. Могат да бъдат посочени и редица други подобрения в правната уредба на защитата на жертвата, все още обаче недостатъчни за една държава,
претендираща да е правова.
Последните години поставиха пред европейските страни, вкл. България, ново
нормативно предизвикателство – Конвенцията на Съвета на Европа за превенция
и борба с насилието над жени и домашното насилие от 2011г.7 (Истанбулската
конвенция). Тя е от особена важност, тъй като женските движения са от ключово историческо значение за еволюцията на правата на пострадалите. Редица страни – членки на Съвета на Европа вече ратифицираха документа, други все още само са го подписали, а в страни като България дори имаше значителна съпротива на ниво институции и широка общественост. В крайна сметка бяха приети изменения и допълнения
на Наказателния кодекс, криминализиращи някои форми на домашното насилие8, но
непълно и неудовлетворително, без жертвите да могат да се ползват от всички достижения на Конвенцията. Макар и придружена от редица дебати, Конвенцията е смятана за основополагащ и цялостен инструмент в областта на правата на човека, покриващ редица форми на насилие срещу жените, който поставя амбициозен стандарт за
превенция, защита и подкрепа на жертвите, както и изисквания към материалното и
процесуално законодателство на страните.
Действително, държавите се различават в подхода и бързината на ратификация и
прилагане на документа. Въпреки това обаче той ги задължава да направят цялостен
преглед на законодателството и практиките си, за да се види каква материалноправна, процесуална и институционална защита предлагат те на жертвите на насилието
над жени и домашното насилие, тъй като те в крайна сметка получават защита на национално ниво, както и защото уеднаквяването на наказателното право в областите,
уредени от Конвенцията, е въпрос на национална компетентност. Нещо повече, подобрата защита на жертвите на домашно насилие и насилие срещу жени ще доведе до
7

Съвет на Европа (2011). Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието
над жени и домашното насилие. Съвет на Европа, Договори № 210.
8
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по-добра защита на жертвите на престъпления като цяло, като постави тях и основните им права в центъра на усилията на държавите. От друга обаче, новите състави на
престъпления, интегрираните системи за защита на жертвите, ресурсното обезпечаване на изследванията и на събирането на данни, както и отчитането пред специализирания комитет на съвета на Европа GREVIO изглежда поставят твърде големи изисквания пред държавите, оттам и трудностите при възприемането на документа в националните правни системи.
Друг актуален въпрос, отново в общоевропейски план, е приложението на Директивата за Европейската заповед за защита. Макар и транспонирана във всички
държави-членки с безспорен консенсус, в практиката се констатираха някои пропуски, които доведоха до приемането на специална Резолюция на Европейския парламент от 2018 г. относно имплементирането на Директивата за Европейската
заповед за защита (2016/2329(INI))9. В резолюцията се изтъква, че съществуващото
голямо разнообразие от правни системи и заповеди за защита в рамките на европейските страни води до съществени трудности и намалява броя и обхвата на издадените
европейски заповеди. С безпокойство се сочи, че след транспонирането на Директивата за ЕЗЗ само седем Европейски заповеди за защита са били издадени и прилагани
в съюза. Повечето държави-членки нямат регистрационна система за издадените мерки за защита, а такава все още не съществува и на Европейско ниво, което затруднява
мониторинга и оценката. Това поставя гражданите пред дилемата да ограничат мобилността си или да запазят, макар и в ограничени предели, защитната мярка. Констатирана е „бездна“ в комуникацията и координацията между издаващите и изпълняващите държави. С тази цел настоятелно се препоръчва ефективно транснационално сътрудничество, а така също стандартизиране и дигитализиране на европейските
заповеди за защита, включително и защита на семействата. Дори се насърчава използване на GPS технологии, съответни приложения в смартфони и други нововъведения, и то не само по отношение на лица с мерки за защита, а и по отношение на
други потенциални и реални жертви, и най-вече жертви на насилие, основано на пола.
Всички тези мерки са разумни и оправдани, а предприемането им не търпи отлагане. Остава убеждението обаче, че трудно се спазват много и разнопосочни мерки,
често от различни правопорядъци – на ниво Европейски съюз, Съвет на Европа,
национално законодателство. Налага се извод, че е необходим един общ Европейски
кодекс за жертвите, който да преодолее проблемите на фрагментарната уредба и вътрешното право и да осигури унифицирана защита на всички жертви на престъпления
в европейски контекст. С не по-малка сила стои този въпрос и по отношение на жертвите на престъпления на национално ниво. Както вече бе изтъкнато, уредбата на правата и закрилата им е разпръсната в множество актове, някои дори подзаконови. Не е
неоснователен въпросът дали не е по-удачно цялата уредба за жертвите да бъде събрана в един закон, както например е в Япония.
Факт е, че проблематиката за жертвите продължава да стои с острота, особено на
европейско ниво. В Резолюцията на Европейския парламент от 30 май 2018 г. относно прилагането на Директива 2012/29/EС за установяване на минимални стандарти за
правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления тонът към държавите,
които не са изпълнили задълженията си по нея, остава силно критичен. Изрично се
подчертава, че Директивата се стреми да постави жертвата на престъпление в центъра на системата на наказателното правосъдие и има за цел да укрепи правата на жертвите на престъпление, така че всяка жертва да може да разчита на едно и също ниво
9
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на права, независимо къде е извършено престъплението, какво е гражданството ѝ или
какъв е статутът ѝ на пребиваване. Вземайки предвид, че към момента на приемането
на Резолюцията 23 от 27 държави-членки са транспонирали Директивата относно
правата на жертвите в националното законодателство и Европейската комисия е започнала 16 производства за установяване на нарушение срещу държави членки, които все още не са постигнали пълно съответствие на практика (в това число и България) и отчитайки, че на равнище ЕС са установени единни стандарти и инструменти
за подобряване на живота на гражданите на ЕС, но жертвите на престъпления все
още се третират различно във всяка държава, в резолюцията се изразява неудовлетворение от факта, че в правовите европейски държави са налице сериозни дефицити по
отношение на жертвите. Затова и в Стратегията на ЕС за правата на жертвите (20202025)10 се поставя силен апломб, особено по отношение на правата на някои видове
жертви – на омраза, насилие, тероризъм. Трайно във времето е възприет подход,
основан на правата на жертвите и от Агенцията на Европейския съюз за основните
права11.
Краткият обзор сочи, че актовете, приемани последователно и систематично във
времето, са израз на засилена грижа за жертвите на престъпления в глобален аспект,
в Европа и в България. Без съмнение, налице е обща воля у международните институции и съвременните правови държави за гарантиране сигурността на гражданите и
хуманно третиране и защита на пострадалите от престъпления. Понякога обаче е налице съществено разминаване между добри намерения и резултати, което бе вече установено на различни нива. Това е относимо и за България. И докато правната уредба, макар и с голямо приближение, може да се приеме за удовлетворителна в значителна степен, огромното предизвикателство остава практическата й реализация, която е критерият за ефективната защита на жертвите. В това отношение вече бяха изтъкнати конкретни пропуски, които следва да бъдат отстранени без забава. Като цяло, у нас няма достатъчно ефикасни процедурни механизми, които да гарантират
пълното осъществяване на правата на жертвите. Не на последно място, поради ниския процент на разкриваемост на престъпленията и осъждане на извършителите, много от пострадалите не могат да се възползват от предвидените права.
Има признаци, че България се движи в правилната посока за по-пълна защита
правата на жертвите на престъпления. Все по-зрим става ангажиментът на институциите, ролята на специализираните неправителствени организации нараства, академичните среди дават своя принос. Но много остава да бъде направено и за в бъдеще.
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Анотация: Разсъжденията в доклада са центрирани върху проблема за корупцията
въобще и корупцията в сферата на образованието в частност. Проучено е мнението на обучаеми в различни български висши училища по отношение на опитите
да бъдат подменени, станали традиционни, отношения между обучаеми и обучаващи в учебните заведения, с опити за изнудване, неморални, поставящи в унизителна зависимост и не допринасящи с нищо за възпитанието на подрастващото поколение действия. Проучването обхваща 845 изследвани лица от 6 висши частни и
държавни училища в България. Данните са обработени с IBM SPSS Statistics 21.
Ключови думи: корупция, корупционни практики, превенция

В България корупцията отдавна е злободневна тема и стана предмет на изследване. Особено активен в това отношение е Центърът за изследване на демокрацията,
който публикува много фундаментални текстове на чужди, но също така и на български автори: доклади, позиции, становища и други.
Заслужава да се отбележи и Коалиция 2000, която е инициатива на неправителствени организации, насочена към борба с корупцията чрез изграждане на партньорство между граждански сдружения, бизнес и неправителствени организации от една
страна, и държавни организации, от друга. В партньорство с Центъра за изследване
на демокрацията бяха публикувани такива значими текстове като „Корупция и антикорупция“, събрала текстовете на много световно известни изследователи; „Скритата
икономика в България“; „Корупционни практики и превенция на корупцията“ и други. Витоша Рисърч осъществи по-голяма част от емпиричните изследвания, планирани от Коалиция 2000, с което предостави на българското общество жизнено важна
информация по разисквания проблем. Сред тези изследвания са: „Корупционни индекси на Коалиция 2000“ (1999 - 2004, като мониторингът се провежда на всеки три
месеца); Нагласи към корупцията в сферите на здравеопазването и висшето образование, (Aприл, 1999); и други.
Не по-малка е и ролята на Прозрачност без граници, чиито сайт е извор на ценна
информация за всички, работещи в тази област. Тя реализира редица интересни и по154
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лезни проекти като: „Повишаване на почтеността чрез прозрачност: противодействие
на корупцията при обществените поръчки“ (2011-2014), чиято цел беше „да повиши
стандартите за почтеност и прозрачност при изпълнението на договори от значим
обществен интерес чрез промяна на политиката в страната“; [1] проект „Отчетност и
почтеност в осъществяването на обществени поръчки” (2010) с основна цел „да
съдейства за развитие на институционалния капацитет на институциите от държавичленки на Европейския съюз при идентифициране на рисковете от корупция и предприемането на превантивни мерки срещу злоупотреби при всички етапи от процеса
на възлагане и изпълнение на обществени поръчки“ [2], както и да допринесе за превенцията на злоупотреби със средства от фондовете на Европейския съюз. Проектът
беше насочен и към това, да насърчи сътрудничество между националните институции, ангажирани с управление и контрол при възлагането на обществени поръчки.
Много чуждестранни правителствени и неправителствени институции като Фондация Конрад Аденауер, Американската агенция за международно развитие, Американска демократична комисия и др. подкрепиха усилията на българските аналитични
центрове. Изследвания за превенция на корупцията бяха финансирани основно от
програми на Европейския съюз, управлявани от Дирекция „Правосъдие и вътрешни
работи“. Преди повече от 35 години американските политолози Петерс и Сюзън Уелч
задават въпроса: „Ако политическата корупция е в центъра на политиката, защо тя не
е в центъра на американските политически изследвания?” [3]. Този въпрос стои вече
много остро и у нас. Свидетелство затова са многобройните публикации, дисертационни трудове и дипломни работи.
За актуалността и негативните последствия от проявите на корупция говори и
фактът, че още през 2000 г. Народното събрание ратифицира със закон Гражданската
конвенция за корупцията. В нея явлението се дефинира като „искането, предлагането,
даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща
се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое
задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, не полагащата
се облага или обещаването на такава“.
Съществуват и други определения за корупция, но както става ясно, проблемът
при противодействието не е в липсата на яснота какво е корупция и корупционна
практика, а в това, че те не могат да бъдат изучавани пряко. Опосредстваните проучвания от своя страна винаги хвърлят сянка на съмнение относно достоверността на
получените резултати, като оставят широко поле за интерпретации. Освен това, в
българското общество съществува базисен консенсус по отношение на корупционните практики, но липсва вътрешно социален консенсус. Това естествено затруднява
ефективното противодействие. Затруднява го и различието между юридическия и
публичния дискурс при определянето на корупцията.
Някои изследователи разграничават корупцията на икономическа и социална.
Разграничението е направено на основата на трансферираните ресурси. Икономическата корупция може да се развие в ситуации, които предполагат обмен на пари или
материални блага. Обмен обаче се извърша не само в пазарни ситуации и не се свежда само до пари или материални блага. Той може да се случи и в друга социална среда, като се обменят блага с културни или морални значения. Това се нарича социален
обмен и съответно, социална корупция. Медард обръща внимание на факта, че
социалната корупция най-добре може да бъде разбрана като интегрална част на клиентелизма, който често се схваща като обмен на материални придобивки, но който не
може да бъде сведен само до тях, защото той има много по-широки културни и
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социални прояви. Според него клиентелизмът, непотизмът, етническият и всеки друг
фаворитизъм са само варианти на социалната корупция [4].
Други автори говорят за административна, или бюрократична корупция, която
предполага използването на държавна служба за придобиване на парични облаги и
второ, за политическа корупция, която предполага използването на държавната служба от политиците както за имуществени, така и за цели, свързани с оставането им на
власт [5].
Навлизането в дълбочина на проявите на корупция и корупционни практики породи интерес към отношението на младите хора към този проблем. Отговорите можеха да бъдат получени чрез проучване на техните нагласи към корупцията и реакциите
им на корупционни практики с които се сблъскват в ежедневието си. Очевидно беше,
че най-добре това би се реализирало там, където са събрани много младежи и са поставени в еднакво отношение към заобикалящата ги социална среда – средата на висшето училище. Ето защо бяха подбрани шест български висши училища, в които бяха анкетирани 845 студенти: жени (57,6%) и мъже (42,4%); магистри (20,5%) и бакалаври (78,9%). По разбираеми причини тук няма да се обявяват имената на университетите, а ще бъдат представени като гнезда. С голяма степен на вероятност се предполага, че гнездата възпроизвеждат ситуацията в българските университети и изводите очертават тенденции, валидни за тях.
Анализът на резултатите от изследването дават основание да се разкрият представите, оценките и нагласите на студентите относно характеристиките на корупцията и корупционните практики като социално явление, формите и степените на проявление в различни власти, публични служби и частни структури, готовността за нарушаване на приетите и функциониращи в обществото легитимни норми на социално
поведение и възможностите за изграждане и прилагане на механизми за превенция и
преодоляване.
Първата стъпка на изследването бе да се идентифицира явлението на основата на
определени признаци, характерни черти и белези. След обработване на данните са налице всички основания да се заключи, че младите хора като цяло разпознават явлението корупция и са информирани добре. Почти половината от анкетираните (47,3%)
се интересуват и са информирани. Почти същия процент изследвани лица (42,9%)
заявяват, че са запознати с явлението. Само 8,8% заявяват директно, че не проявяват
интерес, а 7,7% по-скоро не знаят нищо. Значителният процент анкетирани студенти
(42,9%), които са индиферентни към проблема и декларират, че са слабо запознати
(49,9%) следва незабавно да се превърнат в целева група за разясняване на негативния характер на явлението.
Интерес за екипа представляваше въпросът откъде младежите черпят информация за корупционните практики. Отговорите на респондентите логично нареждат
източниците на информация, посредством които младежите общуват със света:
интернет, телевизия, разговори с приятели, печатни издания, радио. Това само показва, че противодействието на корупцията би се подобрило, ако посочените източници
се използват целенасочено за въздействие върху младежката аудитория за привличането и към каузата. Познаването на каналите, по които протича тази информация,
както и тяхната проводимост и степен на влияние върху младите хора позволява да се
планират ефективни техники и технологии за повлияване върху масовото съзнание,
за изграждане на реакция на отхвърляне на подобна обществена практика и за нейната превенция. Освен това, един модел за превенция и противодействие на корупцията следва да се опира на значително по-голям кръг информативни източници,
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програми и други различни по форма и дизайн обучителни материали за постигане на
по-висока ефективност, за ангажиране с активна позиция и действия.
Тенденциите трябва да бъдат не само към повишаване на интереса, а и към превръщането му в реално поведение чрез включване на младите хора в добре планирани, организирани и системно водени политики за противодействие на корупцията.
По отношение на видовете, формите и честотата на корупционните практики на
университетско равнище се оказва, че студентите възприемат корупцията като получаване на достъп до услуга, която облагодетелства в резултат на предоставяне на недължима облага главно на хора, които злоупотребяват с власт, с което накърняват интересите на други лица. В по-голямата си част студентите извеждат мнението си на
основата „чул“, „говори се“ и т.н. Когато става дума за конкретно преживяна практика, в която лично те са включени, положителните отговори са в кръга на 4%, максимум до 10%. Тук, разбира се, следва да се отчита спецификата на въпроса и притеснението от ангажиране/признание с/на лично участие в подобна практика.
Друга форма на корупционен натиск представляват предложенията от служители
и преподаватели за интимни връзки. За такива съобщават около 5% от изследваните
лица. В този случай също следва да се има предвид особената ситуация в която се
поставят студентите, въпреки анонимния характер на изследването.
Отговорите на въпроса за най-често срещаните корупционни практики насочват
към уязвимите точки в университетския живот, които съдържат корупционен потенциал (вж. табл. 1).
Таблица 1. Най-често прилагани видове корупционни практики
в системата на изследваните университети
Най-често прилагани корупционни практики
При държавни изпити
По време на изпитни сесии
При приемни изпити
При определяне на стипендии
При разпределение на общежития

%
60,0
46,3
45,0
18,8
17,5

Както се вижда, корупционните практики основно са свързани с полагането на
изпити. Според две трети от студентите корупционният натиск е най-силен при държавните изпити и по време на изпитните сесии. За разлика от предходни години, когато приемните изпити се поставят на първо място в корупционните практики, в последните години достъпът до образователните институции е широко отворен, доближен до равен старт. Ето защо, корупцията при държавните изпити се поставя вече на
първо място. В по-голяма степен е опорочен не входът, а изходът във висшето образование. Приблизително всеки пети от анкетираните споделя, че корупция съществува и при разпределянето на стипендиите в студентските общежития.
Анализът на данните разкрива една, макар и ограничена картина на допускани
корупционни практики в сферата на академичното образование: нарушени принципи
в учебния процес, фетишизация на изпитите, нисък текущ контрол, занижен контрол
на места на качеството на образованието, неофициален пазар на образователни услуги, което косвено е свързано с нарушена връзка с пазара на труда.
Интерес представляват нагласите на студентите за допустимост на корупционни
практики. От голямо значение за изхода на борбата с корупцията са личностните позиции на младите хора към проблема корупция, а именно: очакванията за коруп157
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ционен натиск и оценка на опитите за предоставяне на недължима облага при получаване на услуги и отношението към корумпираните лица. Повече от една трета от
изследваните (38,5%) очакват проявите на корупционен натиск, срещу 38,5%, които
не очакват такъв. Тези данни кореспондират със степента на проявен интерес към
проблема, както и с познаването му.
Следващите данни дават отговор за изградените нагласи у студентите за отговор
на корупционни схеми – приемат или не приемат опитите за получаване на недължима облага (табл. 2).
Таблица 2. Нагласи за приемане (неприемане/отговор)
на поискана недължима облага
Приемане/Неприемане
Никак не ги приемам
Не ги приемам
Не мога да преценя
Приемам ги

%
42,9
29,7
25,3
2,2

Както става ясно в отговорите си студентите категорично отказват да приемат
предложения чрез корупционен натиск – четирима от десет въобще не приемат да дадат недължима облага, а всеки трети по принцип не е съгласен. Изразена е готовност
за противопоставяне, което говори добре за моралните подбуди на студентите и
техния облик, но вероятно и за страх от закона. Тези отговори кореспондират и с отговорите относно направените намеци и директни предложения. Едва 2,2% са готови
да приемат. Високият процент на респондентите, които не могат да преценят подсказва, че въпросите, свързани с противодействието на корупцията биха имали широка социална база, следователно, усилията следва да бъдат насочени към неориентираните в проблема чрез комплекс от разнообразни форми за запознаване с различните
корупционни практики и тяхното разрушително въздействие.
Положителният факт, че нагласите на преобладаващата част от респондентите са
за противопоставяне на включването в корупционни схеми (72,6%), не е причина те
да са убедени, че предоставянето на недължима облага допринася за решаване на
проблема при получаване на услуга (табл. 3).
Таблица 3. Оценка на приноса на корупцията
при получаване на дължима услуга
Оценка за приноса
Никак не допринася
Не допринася
Не мога да преценя
Донякъде допринася
Допринася
Напълно допринася

%
4,4
3,3
19,8
33,0
26,4
13,2

Едва 7,7% приемат, че недължимата облага не влияе върху решаването на определени проблеми. Обезпокояващ е фактът, че повече от две трети от анкетираните
млади хора, макар и в различна степен, са убедени, че даването на подкуп, т.е. участието в корупционната схема ще помогне да се получи услуга, която им се дължи.
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Това убеждение лежи в основата на бъдещо корупционно поведение, тъй като според
теорията на обмисленото действие убежденията участват в изграждането на поведенческото намерение, а от него до реалното поведение няма допълнителни предпазни
механизми, които да се задействат и да го предотвратят. Следователно, изграждането
на превантивни антикорупционни механизми следва да бъде в тази посока.
Независимо от положителните мнения, че корупцията спомага за решаването на
проблеми, отношението на студентите към корумпираните лица е недвусмислено
(табл. 4).
Таблица 4. Отношение към корумпираните лица
Степен на изразеност
Напълно отрицателно
Отрицателно
Колкото отрицателно, толкова положително
Положително

%
26,4
42,8
27,5
3,3

Само 3,3% от изследваните младежи заявяват положително отношение към корумпираните лица, което е добър знак за състоянието на проблема във висшите училища. Безпокоящ е сравнително големият процент изследвани, които демонстрират
индиферентност (27,5%). Изходът от срещата им с прояви на корупционен натиск е
неясен и на тях трудно може да се разчита за проява на ясна позиция в борбата с
корупцията. Удовлетворение, разбира се, носи големият процент младежи, които
заявяват отрицателно отношение към корумпираните лица (67,2%). Следва обаче да
се отчита фактът, че това е само декларирана позиция и до реалното поведение могат
да се намесят други, съществени за индивида фактори, които да обърнат позицията
на част от хората. Но все пак, може да се каже, че наличието на такъв голям процент
хора, излъчващи отрицание към корумпираните, е една добра изходна предпоставка в
общите усилия за справяне с корупцията. Допълнителната разяснителна работа, а и
първите успехи в противодействието, ако правилно се популяризират и институционално се подкрепят, ще допринесат за увеличаване на тази естествена социална база в
битката с корупцията.
Интерес за изследователите представляваше и въпроса как младите хора си обясняват склонността у някои хора към прилагането на корупционни практики и в крайна сметка защо едни хора са корумпирани, а други – не (табл. 5).
Таблица 5. Представи на младите хора за мотивите на корумпираните лица
за включване в корупционни схеми
Представи за мотивите
Ниска заплата
Алчност
Стремеж към охолен живот
Финансови задължения
Необходимост от средства за лечение

%
70,0
44,4
34,4
3,9
3,3

При възможност да посочат няколко мотива, респондентите са ги комбинирали
така, че се е получила картината, отразена в таблицата. Присъствието на алчността и
стремежът към охолен живот като мотиви за участие в корупционни действия съдър159
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жат и нюанс на обвинение към участниците, докато останалите мотиви излъчват
прояви на разбиране и в някаква степен на оправдаване на подобно поведение. Ниската заплата като мотив събира най-много поддръжници сред изследваните младежи,
ето защо, те го предлагат като логично обяснение на корупционните прояви от страна
на преподавателите.
След като стана ясно, че младите хора, макар и не всички, проявяват интерес към
корупцията и корупционните практики, изразяват негативно отношение към корумпираните преподаватели и чиновници, в един следващ етап от проучването те ранжират причините за неефективната борба с корупцията (табл. 6).
Таблица 6. Бариери пред ефективната борба с корупцията
Ранжиране на видовете бариери
Липса на ефективен контрол
Липса на мерки за предотвратяване
Липса на подходящи закони
Почтеност на управляващите
Незрялост на обществото
Липса на политическа воля
Наличие на привилегии
Липса на жизнени държавни структури
Липса на добро междуинституционално
взаимодействие

%
76,9
71,4
56,0
43,1
42,9
39,6
39,6
24,2
24,2

Добър показател е, че младите хора осъзнават в значима степен причините за неефективната борба с корупцията. Липсата на контрол и мерки за предотвратяване,
както и на подходящи закони са сред най-важните бариери пред ефективната борба с
корупцията. Не са подминати и управляващите, чиято почтеност и политическа воля,
според респондентите, не са на нужното равнище за справяне с корупцията. В крайна
сметка от тях зависят както жизнеността на държавните структури, така и взаимодействието между институциите.
Интерес представлява наблюдението на изследователския екип, че мъжете, в
сравнение с жените, проявяват по-висока търпимост към някои опити или директни
прояви на корупция и вероятно поради това по-често са подлагани на корупционен
натиск. Експресивната реакция и по-високите нива на нетърпимост към корумпираните и към опитите за корупционен натиск при жените вероятно ги прави по-защитени в това отношение.
Анализът и интерпретацията на данните от изследването дават основание и за някои препоръки, които екипът смята за уместно да сподели с интересуващите се, а
именно:
1. За формиране на представи, нагласи и поведение на младите хора срещу ко‐
рупцията са необходими мерки с цел познаване ролята и значението на системата
държавност – сигурност като институционална рамка за противодействие на коруп‐
цията. Мерките трябва да бъдат основани на конституционните принципи на демо‐
кратичната и правовата държава.
2. Необходимо е да се подобрят принципите на регулация на вътрешно универ‐
ситетската нормативна база и контролът за спазване на утвърдените академични
стандарти. Въпросите на антикорупционните практики следва да залегнат в страте‐
гиите за развитие на университетите и в правилниците на вътрешно-нормативната ба‐
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за. Подобно отношение трябва да се изгради в цялостната сфера на висшето, както и
в обвързаното с него средно образование, с цел образователната система да се пре‐
върне в социална база за провеждане на масова и системна превенция и противодей‐
ствие на корупцията.
3. С цел да се избегне утвърждаването на корупцията в структурата на органи‐
зацията на академичния живот са наложителни промени в организацията и управле‐
нието на учебния процес, в системите за качество, и в административно-управлен‐
ския процес.
4. Да се предприемат мерки за повишаване информираността на младите хора
по проблемите на корупцията.
5. Противодействието на корупцията трябва да се води не само с цел повишава‐
не на интереса, а и с цел мотивиране на реално антикорупционно поведение. Млади‐
те хора трябва да бъдат включени в добре планирана, организирана и системно
водена държавна политика за противодействие на корупцията.
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SOCIOLOGICAL DIRECTION IN CRIMINOLOGY
Assistant Professor Ognyan Velev
Institute for the State and the Law – Bulgarian academy of sciences,
University of Ruse „Angel Kanchev“
Abstract: The report aims to analyze the sociological direction in criminology. The origin
of criminology as a science is presented, as well as some of the significant sociocriminological theories.
Key words: criminology, sociology, crime, criminal, crime theories.
I. Възникване и еволюция на науката криминология
През 1876 г. италианският лекар Чезаре Ломброзо публикува книга, озаглавена
„Човекът престъпник“1. Развитите в труда идеи биват впоследствие наречени теория
за „родения престъпник“. Това название остава нарицателно за наказателноправната
концепция на доктриналното движение, на което Ломброзо е представител.
Въпросното движение възниква през втората половина на 19 век и е творение на
трима италианци – наред с Ломброзо, това са професорът по наказателно право
Енрико Фери и магистратът Рафаеле Гарофало. Първоначално то бива наречено „новата школа“2, поради радикалното му противопоставяне на базовите принципи на
класическото и неокласическото наказателно право. Твърде бързо движението получава името „италианска позитивистична школа“3, с което най-вече остава известно.
Наименованието произтича от факта, че италианците прилагат в материята на репресивното право идеите на френския философ Огюст Конт, познати като „научен позитивизъм“.
Базовото послание на позитивистите се свежда до отричане на капацитета на човешкото същество да избира и ръководи поведението си, т.е. до отхвърляне на теорията за свободния избор на човешката воля.
Приема се, че теорията за свободния избор на човешката воля е формулирана
още от Аристотел. Тя се състои в идеята, че човек е господар на действията си, т.е.
може да ги контролира и направлява, и ако извърши злодеяние (включително престъпление), той е виновен и морално отговорен за него, тъй като това е свободно избрано поведение. Впоследствие идеята е възприета и доразвита от християнските

1

На италиански, „L’uomo delinquente“.
На италиански, la Nuova scuola.
3
На италиански, la scuola positiva.
2
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мислители, позволявайки им да „вменят“ съществуването на злото на Човека и респективно да „освободят от отговорност“ за това Бог4.
През средновековния период5 в продължение на векове в страните от Европейския континент, в рамките на контекст, в който всяка сфера на социалния живот,
включително наказателното правораздаване, е силно повлияна от християнската религия (престъплението е видяно като грях, наказанието като изкупление), теорията за
свободния избор на човешката воля се явява философския фундамент на подчертано
моралния и възмездяващ характер на наказването на престъпниците. Когато в края на
18 век в Европа се ражда модерното (или още класическо) наказателно право, ситуацията не се променя радикално. Ако една от отличителните характеристики на това
ново репресивно право е придаването на изключително светски характер на материята, то философската база на старата система остава непроменена. Това става посредством превръщането на метафизичната категория „свободна воля“ (разбирана като
„свойство на волята и разума“) в добре познатата юридическа категория „вменяемост“. За да бъде ангажирана отговорността на извършител на инкриминирано деяние и съответно да му бъде наложено наказание, трябва в момента на акта той да не е
бил лишен от разум (т.е. от способността да различава добро от зло, или казано иначе –
да разбира значението (и свойството) на деянията си) и от възможността да контролира постъпките си. Обособяват се две големи групи субекти, чиято наказателна отговорност е априорно изключена, тъй като са лишени от разум (и съответно от свобода на волята), поради което са невменяеми и нямат капацитет да формират виновно
поведение. Това са психичноболните и децата6. Всички останали са дарени със свободна воля, т.е. вменяеми са, и ако виновно извършат инкриминирано деяние, са морално отговорни за постъпката си и трябва да изтърпят съответстващо на престъплението им страдание – наказанието, което е „цената“ за стореното.
Според представителите на позитивистичната школа наличието на възможност за
свободен избор на човешката воля е пълна илюзия. Човек не е господар на действията си, той не може свободно да насочва волята си към възприемане на определено поведение, не може свободно да реши дали да извърши дадено деяние, или да се въздържи от него. Действията на всеки са предопределени от фактори, върху които индивидът няма възможност да въздейства. И по-конкретно, що се отнася до наказателното право, престъплението е повече или по-малко „фатална“ и неизбежна последица
4

Формулирането на теорията, в нейния християнски вариант, се свързва най-вече с философията на Свети Августин. Според него Бог е дарил със свободна воля своето творение, Човека,
предоставяйки му възможност да определя собствените си действия. Тази свобода крие несъмнения риск деецът да злоупотреби с нея, извършвайки злодеяния, т.е. грехове. В същото време
обаче тя има огромното предимство да му предостави възможността да води по собствена
заслуга праведен живот и да се покаже достоен за божията милост и спасението на душата си.
По-късно Свети Тома Аквински, вдъхновен по всяка вероятност от философията на Аристотел,
разширява концепцията за свободната воля, интегрирайки в понятието втори елемент – разума.
За него свободата на волята е „свойство на волята и разума“.
5
Терминът „Средновековие“ е запълван с нееднородно съдържание от различни автори. Тук
той е използван като синоним на периода от 13 до края на 18 век.
6
Както добре е известно, по действащото българско наказателно право, формално категориите
„вменяемост“ и „невменяемост“ се свързват единствено с психичното състояние на субекта, не
и с възрастта му. Това не променя факта, че абсолютно същата е логиката на изключване на отговорността на субектите, попадащи в обхвата на нормата на чл. 33, ал. 1 НК (психичноболни)
от една страна и на малолетните (абсолютно изключване – чл. 32, ал. 1 НК) и непълнолетните
(относително изключване – чл. 31, ал. 2 НК) от друга страна.
163

Юридически сборник, БСУ

том XXVII, 2020 г.

от съществуването на определени предпоставки, за наличието на които деецът не е
виновен и морално отговорен.
Шест години преди да публикува „Човекът престъпник“, Ломброзо прави „фундаментално научно откритие“. В рамките на работата си на съдебен лекар, той изучава черепа на известен престъпник и констатира различни аномалии, като най-вече наличието на голяма тилна вдлъбнатина е това, което привлича вниманието му. Отчитайки, че абсолютно същите особености се наблюдават при някои гръбначни животни, и вдъхновен от теорията за еволюцията на Дарвин, той прави своето революционно заключение: престъпникът е същество, различно от останалите. Той се е родил такъв и принадлежи към специфична, изостанала от нормалната еволюция на човешкия
род група. Човекът-престъпник е примитивно същество, което се намира между животното и модерния човек в еволюционното развитие. Това е същество, което „носи“
престъплението в природата си и може да бъде разпознато посредством наличието на
характерните за групата, към която принадлежи, морфологични аномалии.
В търсене на такива аномалии Ломброзо се отдава на маниакални проучвания на
телата на осъдени индивиди (големина на черепа, неговата обиколка и полуобиколка,
различни данни за лицето, мозъка, носа, челюстта) и съставя класификационни портрети на различни групи престъпници (изнасилвачът се характеризира с изпъкнали и
раздалечени очи, с чип нос, с ниско чело и огромни челюсти; крадецът – с продълговат череп, къс нос, обикновена уста, с гъвкави пръсти, често глуповат на вид и т.н. и т.н.).
В началото теорията на Ломброзо се ползва с огромно уважение, като на нея се
гледа като на истинско научно достижение. Авторът ѝ печели популярност, обявен е
за международен експерт по криминална антропология, ръководител на научно течение. Назначен е за професор по съдебна медицина в Торино, където заедно със своите последователи (сред които Фери и Гарофало) основава италианската позитивистична школа. Още с появата си обаче теорията на Ломброзо става обект на жестока
критика. Една много проста констатация поставя под съмнение тезата на италианеца –
съвсем не всички извършители на престъпления имат описаните от него морфологични особености, а освен това немалък брой индивиди, които ги притежават, никога не
престъпват наказателния закон. Давайки си сметка за обективността на тези несъответствия, с течение на времето Ломброзо внася съществени промени в теорията си,
опитвайки се да спаси „научната ѝ достоверност“. Първо, към обособените външни
белези той добавя психологически такива. Определя престъпника като същество, което е лишено от чувства като състрадание и милост, нямащо скрупули, неизпитващо
разкаяние и неразбиращо болката на другите. Той може да бъде разпознат по цяла серия от психологически черти – склонност към насилие, непредвидимост на действията, суетност, невъздържаност, похотливост, фалшива набожност, егоизъм, жестокост,
гордост от извършването на злодеяния, отмъстителност, алчност, хитрост. На по-късен етап допълнително разширява тезата си, добавяйки и социологически особености
на „човека-престъпник“, състоящи се в специфики на начина на говор и писане на
криминалния тип хора.
В крайна сметка, в края на кариерата си тотално подменя обяснението си за съществуването на „престъпна класа“ субекти, заявявайки че всъщност това, което ги
обединява, не е изоставане от еволюцията, а патологична аномалия, аналогична на епилепсията. При „болестта престъпност“ обаче характерните за епилепсията конвулсии,
са заменени от неустоим порив за извършване на престъпление. Освен това, по всяка
вероятност под влияние на Фери, внася още две същностни промени в теорията си.
Първо, допуска, че наред с вродените причини за извършване на престъпления, фактори от социологичен характер, външни за субекта, могат да имат отношение към поява164
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та на въпросния неустоим порив да се престъпи закона. Второ, заявява, че не всички
нарушители на наказателния закон са „истински престъпници“, като сред тях има „нормални хора“, които могат да са или „случайни престъпници“ или „престъпници от страст“.
Така или иначе, с течение на времето, теорията на Ломброзо, особено в нейния
първоначален вариант, се превръща от „научна истина“ в синоним на наивност и
абсурдност7.
Идеята за съществуване на „престъпен тип“ индивиди присъства и в теориите на
Фери и Гарофало, другите двама големи представители на позитивистичната школа.
Счита се впрочем, че реалното обособяване като доктрина на последната е свързано
преди всичко с първите публикации на Гарофало и дисертацията на Фери, в която е
отречено съществуването на свободната воля. Техните основни трудове, съответно
„Криминална социология“ на Фери и „Криминологията“ на Гарофало, са двете централни публикации на италианската позитивистична школа.
С особена популярност и интерес се ползва теорията на Фери, известна като
„многофакторна“. На база емпиричните си наблюдение той стига до извода, че три
типа фактори могат да провокират извършването на престъпление – една категория
вътрешни, вродени за субекта (антропологични) и два вида външни – от физичен
(атмосферните условия) и социален характер. Точно както Ломброзо и Гарофало,
Фери вярва, че престъпникът е създаден като такъв от природата. Той се ражда престъпник, различен е от „нормалните хора“ и нарушаването на наказателния закон е само симптом на неговата престъпна природа. За разлика от Ломброзо обаче, смята че
вродеността на престъпността (наречена от него „лична предразположеност към
престъплението“), макар и несъмнено най-важният фактор за пристъпване към нарушаване на закона, може да варира и нерядко не е достатъчна сама по себе си, за да се
стигне до извършване на престъпление. Фери предлага класификация на престъпниците, съставена от пет групи – две, при които извършването на престъпление е резултат от почти изключително преобладаващото наличие на вродените фактори, и три,
при които преобладават фактори от социален характер. Първата група е на „лудите
престъпници“. Тя обединява субекти, страдащи от психически заболявания, но и такива, които той нарича „морално луди“. Последните приличат много повече на „родения престъпник“ на Ломброзо, отколкото на „обикновени луди“. Втората група е
съставена именно от „родените престъпници“, които отговарят на „криминалния тип“
на Ломброзо и при които най-отчетливо се забелязват описаните от последния външни белези8. Третата група е на „обичайните престъпници“ (или още „по придобит
7

Днес теорията на Ломброзо е отхвърлена в частта ѝ, че някои хора се раждат престъпници, че
това се дължи на ненормалната им еволюция, че престъпността би могла да се предава по
наследствен път и че престъпниците могат да бъдат разпознати по определени морфологични и
анатомични белези. Въпреки това, през 60-те години на миналия век, напълно в духа на
Ломброзо, са правени опити да се докаже съществуването на „хромозом на престъпността“
(т.е. хромозом, който предава престъпността по наследствен път), които не се увенчават с успех. Наред с това, и в съвременната наука има течение, което смята, че човек може да се роди
„предразположен“ към извършване на престъпление, като обаче тази му предразположеност
никога не е достатъчна сама по себе си, за да се стигне до нарушаване на закона.
8
Фери счита, че е възможно даден носител на антропологичния „криминален темперамент“
никога през живота си да не извърши престъпление, стига да съществува в крайно благоприятна социална среда. Обратното обаче е невъзможно – индивид, който не носи в себе си вродена
предразположеност към престъплението, никога няма да наруши закона под влияние единствено на физични или социални фактори. Наред с това има родени престъпници, които нямат
нужда от каквото и да е външно въздействие, за да извършат злодеянието си – за тях извършването на престъплението е фатално неизбежно.
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навик“). Те, заедно с родените престъпници съставляват категорията на рецидивистите, многократните нарушители на закона. При тях еволюционната изостаналост е послабо изразена, отколкото при родените престъпници. Но веднъж извършили първото
си престъпление, те превръщат неспазването на репресивния закон в начин на живот.
За това обаче влияние оказват и фактори от социален характер – затворът ги е покварил, обществото ги и отхвърлило и т.н. Четвъртата група е на „случайните престъпници“ (т.е. тези, които са извършили престъпление просто защото им се е представил
сгоден случай). При тях вродената предразположеност към извършването на престъпление е слабо изразена и те престъпват закона най-вече под влияние на външни, социални причини (крайно неблагоприятни социални фактори). Сходен е профилът и
на представителите на последната – пета група, които Фери нарича „престъпниците
от страст“ и които извършват престъплението под напора на силни емоции. И при тях
предразположението към извършване на престъпление е слабо изразено, като и разкриващите го морфологични особености, които може дори да отсъстват.
Теорията на Фери, както и тази на Ломброзо, става обект на критики и е на практика отхвърлена. Възразява се не само срещу самото съществуване на групата „родени престъпници“, но и срещу предложената от него категоризация на нарушителите
на наказателния закон. Отчетено е също, че в неговото обяснение на престъпността,
разнородните фактори обуславящи този феномен, са представени като взаимодействащи си по един твърде механичен начин (по аналогия с химична реакция), докато в
действителност процесите водещи до нарушаване на наказателния закон са твърде
по-сложи. Въпреки всичко, голямата заслуга на Фери е, че пръв отчита обстоятелството, че престъпното поведение е комплексно явление, провокирано от фактори от
разнородно естество. Би могло да се обобщи, че в съвременната наука тази позиция
се приема за неоспорима.
Значението на доктрината на италианската позитивистична школа не може да бъде еднозначно оценено. От една страна, крайната идея на позитивистите, според която извършването на престъпление, поне за някои индивиди, е фатална и неизбежна
последица, поради простия факт, че са се родили „завършени престъпници“, е отхвърлена9. На още по-силно основание е отхвърлено твърдението, че престъпниците
могат да бъдат разпознати по определени техни морфологични особености (специфики на телата им). От друга страна обаче, на позитивистите следва да бъдат признати
редица заслуги в наказателноправната материя.
Най-характерната от тях е, че появата на позитивистичната теория бележи един
фундаментален за наказателното право момент – науката необратимо навлиза в една
сфера, която до този момент е функционирала почти изключително под влияние на
философски и метафизични концепции. Посланието на италианската школа за уста9

Ще си позволя отново да привлека вниманието все пак върху вече отбелязаното по-горе, че и
в съвременната наука има течение, което смята, че човек може да се роди „предразположен“
към извършване на престъпление, като обаче тази му предразположеност никога не е достатъчна сама по себе си, за да се стигне до нарушаване на закона. Наред с това, не е намерен сигурен
отговор на въпроса дали в момента на извършване на престъпление нарушителите на наказателния закон притежават свободен избор на волята си, т.е. дали реално са могли да се въздържат от извършването на престъпление. Струва ми се, че този дебат е на практика неразрешим,
тъй като няма сигурен критерий, благодарение на който с точност да се прецени дали деецът е
можел да контролира поведението си. Като цяло, съвременната наука/ е склонна да приеме, че
в общия случай (т.е. с изключение на предвидените от наказателния закон хипотези) такава
възможност съществува. Казано иначе, не се отхвърля подхода на наказателното право, което
остава привързано към моралната наказателна отговорност (вменяемост и вина).
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новяване на трайна и непоклатима връзка между наказателното право и научните знания, които трябва да се превърнат в основа на репресивната материя, поставя началото на нова наука. Наречена е криминология, като традиционно за нейни основатели
се приемат именно позитивистите. Обект на многобройни и разнородни дефиниции,
криминологията би могла да бъде определена като „науката, която изучава факторите
и процесите на криминалното (или престъпното – б.а.) поведение и която определя,
тръгвайки от придобитото за тези фактори и процеси знание, най-добрите способи да
се воюва с цел да се задържи и, ако е възможно, да се намали това социално зло10. [1]
Настоящият анализ си поставя за своя водеща цел да представи в резюмиран вид
някои от значимите криминологични теории (т.е. теории опитващи да намерят обяснение на престъпното поведение11), относими към материята на социологическата
криминология. Така формулираната задача на изследването налага някои терминологични и смислови пояснения12. [2]
Напълно естествено, от момента на своето възникване науката криминология
еволюира. Това е вярно както за нейния метод, така и за нейния предмет13. От съвременна гледна точка изглежда безспорно, че криминологията е интердисциплинарна
наука. Този факт се обяснява с обстоятелството, че престъпното поведение е сложен
и многоаспектен феномен, изясняването на който изисква прибягване до знанията,
придобити от различни науки – биология, социология, психология, психиатрия и др.
Така, приема се, че криминологията е съставена от три клона, наричани понякога
дисциплини, дори науки – биологическа (или биологична) криминология, социологическа (или социологична) криминология и психологическа (или психологична)
криминология14.
Тези „съставни части“ на криминологията, определяни още като „специализирани криминологии“, обозначават на практика различни научни направления в рамките
на анализа на престъпното поведение. Казано иначе, те отразяват подхода на отделните изследователи при изучаване на коментирания феномен – биват обособявани
фактори било от биологично, било от психологично, било от социално естество, за
които се твърди, че са в причинно-следствена връзка с престъпното поведение. Този
„специализиран“ подход в криминологията е лесно обясним с обстоятелството, че е
твърде трудно да се притежават комплексни и задълбочени познания във всяка от
тези научни сфери. На това именно се дължи фактът, че опитите за изграждане на
многоаспектни теории в криминологията са по-скоро рядкост.
10

Виж Gassin, R. Criminologie, 6e édition. Dalloz, 2007, с. 36.
Последното бидейки разбирано като включващо като престъплението като индивидуален
феномен (съставен от деянието и дееца), така и престъпността като колективен феномен .
12
За подробно запознаване със засегнатите до тук проблеми, виж Велев, О. Мястото на пробацията сред наказателните санкции (съпоставително изследване по българското и френското наказателно право). С.: Издание на БАН, 2016, с. 181 - 188 и 223 - 377.
13
Нещо повече, познати са различни концепции относно съдържанието на криминологията и в
частност относно отношението ѝ с другите наказателноправни науки. Това обаче, което можем
да приемем за безспорно, е че криминологията е повече от тясно свързана с наказателното право. В този смисъл, напълно разбираем и логичен е интересът към криминологията от страна на
изследователи, изучаващи наказателното право. Настоящият труд се вписва в тази именно тенденция.
14
Оригиналните названия на тези клонове на криминологията, поне на френски език, са съответно криминална биология, криминална социология и криминална психология. Намирам, че в
случая придържане към буквален превод на термините, не би било най-уместният подход, тъй
като би могло да създаде известни съмнения относно тяхното съдържание.
11
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Така, социологическата криминология може да бъде определена като този клон
на криминологията, който изучава факторите от социално естество, които обуславят
престъпното поведение15. Преди да се запознаем с някои от значимите социо-криминологични теории, уместно е съвсем накратко да проследим спомената вече еволюция на криминологията. Това ще позволи да си дадем сметка за липсата на пълна
хомогенност на тези теории.
От момента на възникване на доктрината на позитивистите в края на 19 век, през
един начален, продължителен етап, криминологичните анализи се характеризират с
т.нар. „етиологичен подход“16. Казано иначе, причините за съществуване на престъпния феномен биват разглеждани по начин, аналогичен на този, по който в медицината
са разглеждани причините за съществуване на болестите. От 40-те години на 20 век
започва втори етап, през който се появяват теории, които поставят акцента не толкова върху факторите, които превръщат един индивид в престъпник, а разглеждат динамичните процеси, които водят до т.нар. „епизод на пристъпване към деянието“. След
това, от 60-те години на миналия век е дадено началото на трети етап, който е разглеждан като „революционен“ в историята на криминологията. Той е белязан от появата на т.нар. „криминология на социалната реакция“. Последната налага подход,
който тотално подменя традиционния предмет на криминологията – вместо престъпното поведение, обект на изследване са механизмите на социална реакция срещу последното (приемането на наказателния закон, налагането на наказания, начинът на
функциониране на полицията, прокуратурата и съдилищата, реакцията на жертвите
на престъпления, техните близки и медиите и т.н.). Въпреки многобройните критики,
че криминологията на социалната реакция на практика не е същинска криминология,
а наказателна социология17, за определен период от време тя се радва на особена популярност. Нещо повече, изразени са мнения, съществуващи и понастоящем, че
всъщност науката криминология се свежда до криминологията на социалната реакция. На един четвърти етап, в края на 70-те години на миналия век, от последна се
обособява т.нар. „виктимологична криминология“, която пък разглежда жертвата като предмет на криминологичния анализ18. Накрая, от 80-те години на 20 век се наблюдава едно завръщане към „традиционната криминология“, т.е. тази изучаваща
престъпното поведение. Този процес обаче не заличава криминологията на социалната реакция, като част от новите теории се явяват опит да интегрират в последната
„криминологията на престъпното поведение“.
Всичко това позволява сред т.нар. „модерни“ или още „съвременни“ криминологични теории да бъдат обособени четири големи групи, с оглед най-вече предмета
на анализ – етиологични теории (които биват с био-психологична насоченост, с
психо-социална насоченост, с психо-морална насоченост и комплексни19), динамични
15

Това е едно тясно съдържание на понятието. Терминът може да бъде използван и в по-широк
смисъл, като обхващащ и проблеми като социалната реадаптация на осъдените например.
16
Етилогията е наука, изучаваща причините за възникването на болестите.
17
Наказателната социология, или още социология на наказателното право и на наказателното
правораздаване, е този клон на правната социология, който изучава именно различните
аспекти и форми на социалната реакция срещу престъпността.
18
Названието „виктимологична криминология“ се дължи на думата означаваща „жертва“ на
английски и френски език – съответно „victim“ и „victime“.
19
Една от общите черти на модерните етиологични теории е, че по примера на Енрико Фери,
техните автори разглеждат престъпното поведение като многоаспектен, комплексен феномен.
Ако най-често отделните изследователи концентрират усилията си в определено направление –
обособяване на благоприятстващи престъпността фактори от биологично естество, от социал168
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теории за престъпното деяние, теории на криминологията на социалната реакция и
виктимологични теории. Би могло да се спори по отношение на това кои точно от тези доктрини са относими към социологическата криминология и освен това по отношение на вътрешната им систематизация в рамките на последната.
Редно е да подчертая в този смисъл, че за целите на настоящото изследване, както относно съдържанието и структурата на социологическата криминология, така и
относно прочита на съставляващите я теории, до голяма степен ще се придържам към
подхода на съвременния френски криминолог и социолог Жак Фаже, предложен в
труда му „Социология на престъпността и наказателното правосъдие“20. [3]
Това, което е особено важно да бъде отбелязано и отчетено, макар и с риск да бъде разочарован читателя, е че до настоящия момент не е формулирана криминологична теория, която да предложи задоволително комплексно обяснение на престъпния
феномен, като това важи с пълна сила и за доктрините, които ще бъдат разгледани
тук. Малко вероятно е впрочем такава теория да бъде изобщо някога предложена.
Причината за това се свежда до обстоятелството, вече изтъкнато, че престъпното поведение е изключително сложен, комплексен и динамичен феномен. В този смисъл,
отделните криминологични доктрини следва да бъдат разглеждани като своеобразни
„пътеки“, следването на всяка от които води, повече или по-малко, до придобиване
на някакви знания за предмета на науката криминология.
II. Значими социо-криминологични теории
Първоначално ще се запознаем съвсем накратко с няколко „ранни“ социо-криминологични теории (при цялата условност на употребата на термина „теория“ по отношение на тях). Авторите им са в по-голяма или по-малка съвременници на позитивистите, като появата на трудовете им е определена от самия Фаже като „раждане“ на
социологическата криминология. След това ще бъдат представени доктрини, които
можем да обозначим, макар и с известни уговорки, като „съвременни“ социо-криминологични теории.
1. Ранни социо-криминологични теории
Едни от първите опити да бъде формулирана социологическа теория в криминалната материя се свързва с имената на белгиеца Адолф Кьотле (1796-1874) и французина Андре-Мишел Гери (1802-1866). Социологичният характер на тази доктрина е
обусловен не толкова от посочването на фактори от социален характер, намиращи се
в причинно-следствена връзка с престъпността, а от използвания метод на изследване. Така, анализирайки първите френски статистически данни за престъпността (за
периода 1826-1830 година), Кьотле и Гери извеждат т.нар. „термичен закон за престъпността“. Той се състои в направената от тях констатация, че повече престъпления
против личността се извършват в южните райони на страната и през топлите сезони,
докато в северните райони и през студените сезони се извършват повече престъпления против собствеността. На Кьотле принадлежи следната фраза: „Обществото съно естество, от психологично естество, то те не отричат влиянието и на другите от посочените
категории фактори върху престъпния феномен.
20
Виж Faget, J. Sociologie de la délinquance et de la justice pénale. Editions érès, 2007. За разлика
от Фаже обаче, няма да разгледам доктрините, относими към т.нар. „криминология на социалната реакция“. Вярно е, че те имат подчертано социологическо съдържание, но тъй като съм
склонен да споделя мнението на авторите, които считат, че криминологията на социалната
реакция не е същинска криминология, предпочитам да ги разгледам самостоятелно в последващ труд.
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държа в себе си зародишите на всички престъпления, които ще се извършат, както и
необходимите за развитието ми (на зародишите – б.а.) улеснения. То е това, по някакъв начин, което подготвя престъпленията, и виновният е само инструментът, който
ги извършва.“.
Френският професор по съдебна медицина Александър Лакасан (1843-1924),
представител на т.нар. „школа на социалната среда“, вярва, че именно на терена на
последната следва да се търсят причините за престъпността. Така, той не само смята,
че „обществата имат само престъпниците, които заслужават“, но и, че „социалната
среда е културният бульон на престъпността, микробът е престъпникът, един елемент, който има значение само в деня, в който намира бульона, който го кара да ферментира“.
Французинът Габриел Тард (1843-1904) е считан за основател на т.нар. „школа на
интерпсихологията“. Представителите на това течение разглеждат феномена „имитация“ като особено важен социален фактор. Те смятат, че именно имитацията дава
обяснение както за определени психологични характеристики на отделния индивид
(като навика например), така и за организацията и развитието на социалния живот.
Що се отнася до престъпника, Тард вярва, че тъй като всеки възприема поведение
съответстващо на обичаите, следвани в неговата социална среда, то ако някой извърши престъпление, то е защото имитира поведението на някой друг.
Емил Дюркхайм (1858-1917)21 е считан за основател на френската социология. В
наказателноправната материя той създава теория, която настоява за наличието на
причинно-следствена връзка между социо-културната структура и престъпното поведение. Първо, Дюркхайм разглежда престъплението като нормален социален феномен, който присъства във всяко едно общество, което пък означава, според него, че
престъпността се дължи на структурата на социалната култура. Второ, той обособява
и използва термина „аномия“ за изясняване на престъпното поведение22. С него
Дюркхайм обозначава процес или състояние на отслабване на социалните норми, за
който смята, че води до извършването на престъпления. Понятието „аномия“ присъства и друга доктрина, която ще бъде разгледана по-долу.
Последната от ранните социо-криминологични теории, която трябва да бъде спомената, е тази на „социалистическата школа“, вдъхновена от трудовете на Карл
Маркс (1818-1883) и Фридрих Енгелс (1820-1895). Марксистката доктрина търси
връзка между икономическата социална среда и престъпността. За поддръжниците на
тази теория последната е продукт на капитализма, точно както и другите социални
аномалии. Извършването на престъпления е вид реакция срещу социалните несправедливости, което пък обяснява факта, че авторите на инкриминирани деяния са найчесто представители на пролетарската класа. Казано иначе, престъпността е преди
всичко социален феномен, дължащ се на неравенството между хората, несправедливото разпределение на социалните блага. Престъплението и израз на класовата борба
между буржоазия и пролетариат. В този смисъл, престъпността ще изчезне, или наймалкото ще бъде драстично ограничена, в бъдещото социалистическо общество.
Важно е да се отбележи, че марксистката доктрина и днес има своите поддръжници, поне по отношение на някои нейни аспекти. Периодично различни съвременни
западноевропейски криминолози обясняват отделни процеси и събития, позовавайки
се на тази именно теория.

21
22

На български език понякога фамилията му бива изписвана Дюркем.
От гръцки език – „a - nomos“ – буквално „без закон“.
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2. Съвременни социо-криминологични теории
Няколко встъпителни бележки следва да бъдат направени в тази част на труда.
Първо, определянето като „съвременни“ на доктрините, които ще бъдат представени,
е донякъде дискусионно, тъй като първите от тях, както ще се убедим в следващите
редове, датират от близо век. Второ, всички теории, с които предстои да се запознаем, са дело на американски изследователи. Това не е изненадващо, тъй като след
разгледания вече първи период, в рамките на който социологическото направление в
криминологията се свързва най-вече с имената на френски и белгийски учени (говори
се впрочем за „френско-белгийска школа на социалната среда“), впоследствие това
направление се превръща до голяма степен в „специалност“ на американските криминолози. Трето, тези теории не изчерпват съдържанието на социологическата криминология. В други трудове, посветени на тази материя, може да се констатира както
наличието и на допълнителни доктрини, така и отсъствието на някои от разгледаните
тук23. Четвърто, голяма част от поместените в тази част на труда теории са посветени
на феномена „младежка престъпност“. Пето, почти всички от теориите, с които предстои да се запознаем, са от категорията на етиологичните, само няколко, за които това ще бъде изрично посочено, са от динамични теории за престъпното деяние. И шесто, всяка от тях е обект на критики, сочат се едни или други нейни недостатъци. Това
е напълно логично, с оглед вече подчертаното обстоятелство, че няма (и едва ли някога ще има) криминологична теория, която да предложи комплексно и неподлежащо
на коментар обяснение на престъпния феномен.
А) Базирани на културата (културалистични) теории
В периода между 1880 и 1914 г. огромни маси от хора имигрират в САЩ (приема
се че става дума за над 22 милиона души). Този процес е белязан от осезаемо увеличаване на обема на престъпността. Така, един от първите предмети на изследване на
младата тогава наука социология (поне в съвременния ѝ вариант) е престъпното поведение. Търсят се причините от социално естество, които провокират индивидите да
нарушават наказателноправните норми.
а) Теория за социалната дезорганизация
Първите „модерни“ социо-криминологични теории се раждат в средите на т.нар.
„Чикагска школа“. С това понятие е прието да се обозначават социологичните трудове на преподаватели и студенти от Чикагския университет, реализирани в периода
1915-1940 г.
Първият значим труд на „Чикагската школа“ е озаглавен „Полският селянин в
Европа и Америка“ (1918-1920 г.). Негови автори са Уилям Томас (1863-1947) и
Флориан Знанецки (1882-1958). Това е огромно петтомно изследване, анализиращо
живота на имигранти от Полша, съпоставяйки го с този на група селяни от същата
страна, които не са имигрирали (т.е. продължават да живеят в Полша). Към онзи момент в Чикаго вече има значителна група полски имигранти, в средите на която ясно
се забелязва повишено ниво на разнородни социални проблеми, включително на
престъпност. Двамата автори опитват да изяснят начина, по който семействата на
полските имигранти от селски произход реагират на двойната културна промяна която изживяват – от местни жители към имигранти и от живот в селска среда към живот в градска такава. Водещото понятие, което е формулирано в труда, е „социална
23

Вече имах повод да отбележа, че би могло да се спори кои точно теории са относими към
социологическата криминология.
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дезорганизация“, с което авторите обозначават, според собствената им дефиниция,
отслабването на влиянието на правилата за поведение върху членовете на дадена група. Този термин си спечелва особена популярност.
През 1925 г. друг представител на „Чикагската школа“ – Робърт Е. Парк (18641944), прецизира съдържанието му. Социалната дезорганизация произтича от социалните промени, свързани с индустриализацията и обусловените от нея форми на
социален контрол. Докато в малките общности от селски тип, последният се извършва по спонтанен и пряк начин – от семейството, рода и т.н., в градска среда същият
почива на абстрактни принципи, прилагани от различни институции – Църквата, училището и др. Така се стига до отслабване на ефективността на социалния контрол, на
което до голяма степен се дължи увеличаването на различни социални аномалии,
включително и престъпленията, особено сред новопристигналите имигранти, които
не съумяват да са адаптират успешно. В рамките на тази мисловна линия са формулирани две теории, свързани с младежката престъпност.
а1) Теория за бандите
Автор на тази теория е Фредерик Трашър (1892-1962), който анализира в изследването си географската локация на младежката престъпност. Посочвайки съществуването на пет градски зони в Чикаго, обособили се като такива най-вече по причини
от икономическо (т.е. материално естество), той стига до заключението, че престъпността се наблюдава най-вече в зоната, в която се настаняват новопристигналите
имигранти, която нарича „територия на бандите“.
Трашър прави анализ на структурата на внушителен брой (1313) младежки банди. Стига до извода, че те се зараждат спонтанно и ако не изчезнат, се организират в
рамките на конфликта им с другите банди и обществото (обособяват се лидери, възниква усещане за група, за принадлежност към дадена територия и т.н.). Трашър счита, че съществуването на тези младежки банди се явява отговор на социалната дезорганизация. За младежите бандата се явява заместител на обществото, тъй като тя им
предлага неща, които последното не съумява да им предостави – усещане за солидарност, за принадлежност, за съпричастност и т.н.
Така, за Трашър, престъпността (или поне младежката престъпност) се обяснява
със социалните условия, в които съществуват младежите, извършители на инкриминирани деяния – фактори като бедно семейство, враждебна социална среда, ниско ниво на образование ги подтикват да се организират в неформални групи, банди, което
пък отваря пътя към извършване на престъпления.
а2) Теория за престъпните зони (ареали)
Сходна е теорията на Клифърд Шоу (1895-1957) и Хенри Маккей (1899-1980). Те
също насочват вниманието си към младежката престъпност и връзката ѝ с урбанизацията.
За целите на изследването си двамата изучават досиетата на нарушители на наказателния закон в Чикаго между 10 и 16-годишна възраст в три времеви периода
(1900-1906 г., 1917-1923 г. и 1927-1933 г.) Нанасят на карта техните местожителства
и достигат до извода, че голяма част от нарушителите на наказателния закон, независимо от периода, обитават едни и същи квартали, въпреки че с времето популацията
на последните се е променила (най-вече с оглед етнически състав на населението).
Разделяйки условно града на отделни зони, Шоу и Маккей констатират, че нивото на
младежката престъпност е повишено там, където е налице социална дезорганизация.
Става дума за „криминогенни“ квартали, характеризиращи се висока безработица,
детска смъртност, случаи на самоубийства, престъпност на пълнолетни индивиди.
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Изводът, който се налага е, че младежката престъпност е феномен, който следва да
бъде анализиран не изолирано, а във връзка с други социални аномалии.
Шоу и Маккей считат, че три типа фактори обясняват съществуването на тези
„криминогенни“ квартали – незадоволителното и несигурно икономическо състояние
на популацията, нейната значителна мобилност (т.е. напускане на едни и пристигане
на други) и хетерогенния ѝ състав, бидейки съставена най-вече от различни имигрантски групи. Тези фактори способстват за отслабването на способите за социален
контрол и недоброто функциониране на класическите форми за социална регулация
(семейство, училище, религия), което пък благоприятства извършването на престъпления.
Двамата вярват, че адекватен отговор на младежката престъпност следва да бъде
търсен не толкова във възприемането на по-строг и репресивен подход към тях, а в
опит за по-добра организация на общността, в която живеят, подобряване на условията на живот в проблемните квартали и създаване на рационална политика на превенция.
б) Теория за диференциалната асоциация (за различната връзка)
Автор на тази теория е Едуин Съдърланд (1883-1950). Според него взаимозависимостта между социалната дезорганизация и престъпността не бива да се абсолютизира. Смята, че тази взаимозависимост може да послужи за обяснение само на определен тип престъпления. Наред с това, теориите за социалната дезорганизация почиват
единствено на анализ на разкритите престъпления, игнорирайки съществуването на
неразкрити такива. Тази му критика е свързана с проведено от него изследване, посветено на престъпността на ръководителите на големи търговски предприятия, в рамките на което си дава сметка, че извършването на инкриминирани деяния е феномен,
който съществува във всички социални класи. Представителите на някои от тези класи обаче се радват на една фактическа социална защита, ограничаваща наказателноправната реакция на държавата по отношение на тях, като това се дължи на високия
им социален статус (Съдърланд е автор на придобилия впоследствие особена популярност термин „престъпност на белите яки“).
Едуин Съдърланд си поставя въпроса защо само част от обитателите на даден
„криминогенен“ квартал извършват престъпления. Казано иначе, търси обяснение на
факта, че само част от поставени при идентични социални условия индивиди нарушават наказателния закон, докато другите не го правят. Именно в опита си да изясни този проблем, Съдърланд формулира теорията си диференциалната асоциация.
Отправна точка в тази доктрина е позицията, че престъпното поведение е усвоен
(а не наследствен) феномен. Това усвояване се реализира в процеса на контакт с други лица, най-вече в рамките на малка група, изградена на принципа на личните контакти. То е обусловено от позитивното или негативно отношение на представителите
на тази група към спазването на наказателния закон. Човек става престъпник, когато
негативното отношение към законосъобразното поведение в неговата общност е посилно от позитивното такова. Всеки индивид усвоява социалната култура на своята
заобикаляща среда, особено ако няма алтернативни модели за сравнение. Формирането като престъпник следва същите механизми като всяко друго формиране, което
означава, че нарушителите на наказателния закон не се различават изначално от останалите хора, те просто възприемат това, което средата им ги учи. Накрая, казва
Съдърланд, престъпното поведение е израз на същите нужди и ценности като законосъобразното такова – така например извличането на материална облага е причината
както за полагането на труд от някои, така и за извършването на престъпления про173
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тив собствеността от други. И двете групи субекти се стремят към успех и удовлетворяване на някаква потребност.
в) Теория за културните конфликти
Първото име, с което се свързва теорията за културните конфликти е това на
Луис Уирт (1897-1952). Трудовете му са посветени предимно на анализ на проблемите, свързани с расизма и интеграцията на имигрантите. Стига до извода за подчертания принос на културния конфликт за генезиса на престъпленията, извършвани от
последните. Това му заключение намира упора в две констатации. Първо, размерът
на престъпността сред т.нар. „имигранти първо поколение“ (т.е. такива родени извън
САЩ) е сходен с този на престъпността сред местното население, като обаче видът
на извършваните инкриминирани деяния е твърде различен за двете групи, което пък
е обусловено от несъвпадащия културен произход. Второ, размерът на престъпността
сред т.нар. „имигранти второ поколение“ (т.е. такива родени в САЩ) е значително
по-висок, като обаче видът на извършваните инкриминирани деяния е идентичен с
престъпленията, чиито автори са местни жители.
Според Уирт, еволюцията на обема и природата на престъпността сред имигрантите, е показател за процеса на преминаване от една култура в друга. Така, младежката престъпност сред представителите на тази група би могла да се дължи на усещането за принадлежност към подценявана и незачитана култура и невъзможност за успешна културна интеграция. Ако престъпността е само едно от проявленията на този
културен конфликт, то тя може да се превърне в основно такова проявление, винаги,
когато даден индивид се чувства стигматизиран в качеството си на член на една отхвърлена група, принадлежността съм която не му позволява да се социализира.
Вторият учен, с чието име най-вече се свързва теорията за културните конфликти, е Торстен Селин (1896-1994). Следвайки съжденията на Уирт, той предлага обяснение на престъпността в хипотези на наличие на културно многообразие и най-вече
във връзка с потенциалните конфликти между културните норми на местното американско население и тези на имигрантите.
Селин изгражда доктрината си около два принципа, приети за установени. От една страна, моралните правила варират осезаемо в различните култури и в рамките на
различни епохи. От друга страна, всеки индивид възприема нормите на своето
общество или група (ценности, начин на мислене, начин на поведение и т.н.). Селин
смята, че културните конфликти могат да се проявят в три хипотези – 1. в зони на
допир на съседни култури; 2. когато законите на една културна група „завладяват“
територията на друга културна група (например случаят на колонизацията на местното индианско население в САЩ); 3. когато членовете на една културна група имигрират в друга културна група. Той вярва, че естеството на тези конфликти е специфично и, че те не бива да бъдат разглеждани като проявление на „общите“ конфликти,
които засягат всеки индивид в дадено общество и които произтичат от факта, че той
принадлежи към многобройни и разнородни групи, вариращи според използвания за
категоризация критерий.
Разсъждавайки върху тезата, че имигрантите са виновни за високия ръст на престъпността в страната и, че извършваните от тях престъпления са различни от тези, извършвани от местните жители, Селин достига до заключението за ненадежността на
статистическите данни при анализа на криминалния феномен. От една страна, имигрантите са обект на различно наказателноправно отношение – съществува по-голяма
вероятност да бъдеш арестуван и осъден, ако принадлежиш към тази група и когато
си осъден, ти бива наложено по-тежко наказание, спрямо това, което би било наложе174
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но на индивид, роден в страната. От друга страна обаче, налице е и обратната логика –
в рамките на някои подчертано „затворени“ имигрантски общности съществува вътрешна неформална система за разрешаване на конфликтите, което прави така, че само малко част от извършените в такава общност инкриминирани деяния достигат до
знанието на правоохранителните и правораздавателните органи.
Селин разграничава два типа културни конфликти. Първичен, когато нормите за
поведение на имигранта, роден извън САЩ, са различни от тези на американското
общество. Вторичен, който може да се дължи на устойчивостта на родителските норми върху родените в САЩ деца на имигранти.
Така, той вярва, че извършените от имигранти престъпления се дължат най-вече
и преди всичко било на конфликт между нормите за поведение на старата и новата
култура, било на преминаване от живот в селска среда към живот в градска такава,
било накрая на друг тип промяна – от хомогенно към хетерогенно и неорганизирано
общество.
Б) Теории за напрежението
Обединяваща характеристика на тези теории е позицията на техните автори, че
девиантното поведение не е вродено в човешката природа и хората поначало са предразположени да спазват различните видове норми. Отделният субект става престъпник, когато е принуден да го стори. Тежестта на напрежението, породено от невъзможността стремежите на индивида да бъдат постигнати по законосъобразен начин,
го подтиква да престъпи наказателния закон. В този смисъл, социалната организация
и бедността са криминогенни фактори.
а) Теория за аномията
Спомняме си, че за пръв път понятието „аномия“ е използвано от френския социолог Емил Дюркхайм. Стана ясно, че с него той обозначава процес и състояние на
отслабване и разпадане на социалните норми. Идеята е заимствана и доразвита от
Робърт Мъртън (1910-2003). За него аномията не е следствие от анормално състояние на обществото, а резултат на социалната структура. Боравенето с понятието го
води до формулирането на две твърдения. Първо, в генезиса на престъпността социалната структура има по-важно значение от бедността. Второ, наглед твърде различни социални поведения (престъпност на „белите яки“ и престъпност на представители на бедните социални слоеве, например) мога да бъдат изяснени с един и същ
обяснителен модел.
Мъртън разсъждава върху въпроса как в определени случаи социалната структура може да подтикне индивида към възприемане на девиантно поведение. За намиране на отговор, казва той, следва да бъдат разграничени две елемента от реалността – от
една страна, целите и интересите наложени от обществото, а от друга – легитимните
способи за постигане на тези цели. И стига до извода, че аномията е една от формите
на напрежение, което се поражда между тези наложени от обществото цели и социалнодопустимите способи за постигането им. Така например, в американската култура
една от „издигнатите на пиедестал“ цели са парите, материалният успех, разглеждан
като символ на успех и престиж. Съществува обществен натиск по отношение на всеки отделен индивид да се бори и да се реализира финансово. Но тъй като съществуващите финансови механизми не позволяват на всички да постигнат по законосъобразен начин този успех, се стига до възприемане на девиантно поведение от някои индивиди. Това е техният отговор на социалното напрежение и техният опит да се адаптират към този колективен икономически феномен. Използването на незаконосъобразни (най-често престъпни) способи за забогатяване се среща както във „висшите“
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социални слоеве („престъпност на белите яки“), така и (и най-вече) в „низшите“ такива, като представителите на последните имат най-малък достъп до съобразените със
закона начини за успех.
б) Теория за образователната система и престъпната субкултура
Автор на тази доктрина е Алберт Коен (1918-2014). Отнасянето ѝ към теориите за
напрежението е донякъде дискусионно. Причината е, че ако от една страна действително в някои отношения трудовете му се вписват в мисловната линия на Мъртън, то
от друга страна, те имат подчертана връзка с базираните на културата теории (някои
автори разглеждат написаното от Коен като продължение на теорията Селин, като освен това той е възпитаник на Съдърланд в Университета на Индиана).
По аналогия с доктрината на Мъртън, Коен, анализиращ конкретно младежката
престъпност, смята че последната се явява отговор на социалното напрежение, което
изпитват върху себе си децата от работническата класа, в рамките на общество, доминирано от ценностите на буржоазната класа и в частност материалния успех. Той
обяснява повишеното ниво на престъпност сред младежите от бедните слоеве с това,
че образователната система извежда на преден план качества като амбицията, капацитета за контрол, уважение към материалните ценности, придобиването на определена култура. Тези ценности не винаги са собствени за представителите на работническата класа, което води до създаването на социално напрежение върху принадлежащите към нея младежи.
В останалата си част теорията на Коен е на практика „културна“ такава, тъй като
той смята, че едно от възможните спасения от така описаното напрежение, което тежи върху някои младежи, е да „се скрият“ в една престъпна субкултура.
Как според него се развива този процес? Детето от бедните слоеве, именно поради културното напрежение, на което е подложено, рискува да стане обект на различни форми на неодобрение и санкциониране от страна на институциите. Това може да
доведе до понижаване на неговото самочувствие, което пък би могло да провокиране
преустановяване на усилията му да се впише в установените, конвенционалните
социални ценности. Комуникацията с младежи, изживяващи същите проблеми, ще
му позволи да понижи нивото на тревожност, причинена от усещането за провал и
отхвърляне. Така, тези деца създават свои собствени норми, различни от „общоприетите“. Постепенно техните норми ги обвързват помежду им, което води до възникването на нова субкултура, т.е. споделянето на същия набор от ценности. Тази субкултура е следователно отговор на загубата на статут, която изживяват в училище децата
от работническата класа. Една от проявните форми на коментираната субкултура е
престъпността. Извършването на инкриминирани деяния се вписва в процес на преобръщане на ценностите, тъй като колкото повече този им тип поведение е видян
като негативен от обществото, толкова повече той бива оценяван позитивно от младежите. На свой ред това води до задълбочаване на пропастта между тях и социума и
нуждата им един от друг. Така, прогресивното затвърждаване на субкултурата, засилва липсата на социална адаптация на тези, които я изповядват.
в) Теория за диференциалните (различните) възможности
Тази теория е дело на Ричард Клоуърд (1926-2001) и Лойд Охлин (1918-2008).
Трудовете им се явяват продължение на доктрината на Мъртън, като същевременно в
нея биват интегрирани теориите на Съдърланд и на Шоу и Маккей.
Клоуърд и Охлин смятат, че индивидите, които изпитват отчаяние от факта, че
позицията им в социалната икономическа структура е повече или по-малко предопределена, се виждат принудени да търсят колективен отговор на напрежението, което
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изживяват поради тази предопределеност. Престъпността се явява един от възможните отговори. Те вярват обаче, че не всеки, който е склонен да стане престъпник, се
превръща в такъв, тъй като незаконосъобразните способи за постигане на желаната
цел (т.е. материален успех) също са в ограничен обем. За Клоуърд и Охлин престъпността се явява феномен, изискващ кумулативното наличие на определени условия,
които пък зависят от позицията, заемана от индивидите в социалната структура.
Двамата сочат, че достъпът до незаконосъобразните способи за постигане на желаната цел може да приеме три форми, представляващи три вида субкултури, като
обект на анализ отново е младежката престъпност.
Първата е престъпната субкултура. Тя се наблюдава в сравнително добре организирани градски зони, където за младежите начинът да навлязат в престъпността е
посредством контакт с по-възрастни нарушители на наказателния закон, които представляват за тях модел за социален успех, поради добрите си материални възможности. Втората субкултура е конфликтната. Тя е характерна за онези градски зони, които
се характеризират с изразена социална дезорганизация. В тези гета възможността за
достъп до успех, бил той законосъобразен или незаконосъобразен, е крайно ограничена. Това кара обитателите на коментираните зони да изживяват силно напрежение.
Младежите от тези квартали са изолирани не само от интеграция в конвенционалното
общество, но и от „класическото“ престъпно общество. За разлика от поне част от
представителите на последното, те нямат нито финансовата възможност, нито необходимите контакти, които биха им дали шанс да се спасят от наказателно преследване. Така, в крайна сметка не малко от тези младежи прекарват значителна част от живота си в места за лишаване от свобода. Третата субкултура е тази на бягството,
която обединява индивиди, преживели двоен провал. Това са лица, които не са успели нито да постигнат своите амбиции и цели по законосъобразен начин, нито да се
впишат в престъпните среди, и които в крайна сметка търсят бягство от социалното
напрежение, тежащо върху тях, в употреба на наркотични вещества и се организират
в банди на наркозависими.
В) Рационалистични теории
През 60-те години на миналия век се появяват теории, чиито автори смятат, че
разгледаните до тук доктрини са твърде фокусирани върху причините за престъпното
поведение. Според тях престъпникът следва да бъде разглеждан не като пасивен
обект, който търпи влиянието на определени фактори от икономическо или културно
естество, а като активен субект, който взема решения и гради стратегии, за да постигне своите цели. Престъпността е вид практична дейност, която се подчинява на
рационални правила, сходни с тези на всички други форми на социално поведение.
Рационалността в поведението на отделните субекти не е безгранична, но индивидите я притежават и ползват в достатъчно голяма степен.
а) Теория за техниките за неутрализация
Автори на тази теория са Гришам Сайкс (1922-2010) и Дейвид Маца (19302018)24. Маца настоятелно критикува категорията „престъпна субкултура“, централна
за част от разгледаните теории за напрежението. Той смята, че всъщност моралните
ценности на престъпниците не са твърде различни от тези на останалите членове на
обществото. Възниква въпросът как тогава да бъде обяснено пристъпването към

24

За разлика от разгледаните дотук теории, тази не е от категорията на етиологичните, а от
категорията на динамичните теории за престъпното деяние.
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инкриминираното деяние, при положение, че това е тип поведение, който конвенционалният морал не одобрява.
Сайкс и Маца предлагат два отговора, като и те разсъждават по отношение на
младежката престъпност. От една страна, извършването на престъпления от млади
хора би могло да се дължи на специфичните ситуации, в които понякога те се оказват. Сайкс и Маца говорят в този смисъл за „ситуации на компания“, при които младежите са заедно със свои връстници. При такива събирания, смятат те, уважението
към правилата на статуквото (т.е. правилата на законосъобразното поведение) е притъпено. В някои хипотези това може да доведе до извършване на престъпления, в
рамките на контекст, при който всеки смята, че другите вече са престъпвали наказателния закон.
От друга страна, втората причина, която би могла да обясни несъответствието
между уважението към традиционния морал и извършването на инкриминирани деяния, е прилагането на техники за неутрализация. Според Сайкс и Маца става дума за
изработването от страна на престъпниците на основателни причини, за да оправдаят
поведението си, като това неутрализира временно валидността на дадена морална
или законова норма. Така, могат да бъдат използвани техники като отказ да се поеме
отговорност за собственото поведение („това не се случи по моя вина“), неглижиране
тежестта на стореното („тази вещ няма никаква стойност за пострадалия“), принизяване на жертвата („заслужи си го“), отричане на авторитети („учителите се държат
пренебрежително“, „полицаите са расисти“), следване на определена лоялност
(„връзката с приятелите е по-важна от закона“).
Доктрината на Сайкс и Маца е позната също под наименованието „теория за
дрифта“. Това название произтича от факта, че те виждат престъпното поведение на
младежите като резултат от осъществяване на свободен избор, взет в рамките на
процес на люшкане и колебание между придържане към законосъобразно или незаконосъобразно поведение.
б) Теория за социалната връзка
Автор на теорията за социалната връзка е Травис Хирши (1935-2017). Той вярва,
че всъщност девиантното и антиконформистко поведение е нормално за хората, че те
по природа са склонни да нарушават закона. Неспазването на социалните норми е
привлекателно, източник на удоволствие, нерядко на материална изгода. Хирши счита в този смисъл, че въпросът на който следва да се намери отговор е защо не всички
стават престъпници, т.е. кои са причините някои индивиди да потискат естествената
склонност да се наруши закона. Казано иначе, следва да се разбере кои са мотивите,
които карат хората да водят законосъобразен начин на живот.
Според Хирши социалните връзки са тези, които изпълняват ролята на спирачка
за възприемане на девиантно поведение. Последното, включително извършването на
престъпления, се проявява когато връзките с конвенционалното общество са слаби.
Хирши достига до това заключение на база проучване на близо 4000 младежи в ученическа възраст, нарушили наказателния закон. Според него социалната връзка се
състои от четири кумулативно действащи елемента.
Първият е привързаността. Той се измерва според склонността на субекта да се
идентифицира с определени авторитети, като родителите и учителите например, и
според значението, което той отдава на техните мнения и очаквания. Колкото субектът е по-чувствителен към тези мнения и очаквания, толкова по-малко вероятно е да
възприеме девиантно поведение. Силен родителски контрол, наличие на комуникация между детето и родителите му и на идентификация с тях намаляват шансовете за
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извършване на престъпление. Същото важи за значението, което младежът отдава на
мнението на учителите за него.
Вторият елемент на социалната връзка е ангажираността, или усещането на индивида, че е обвързан от своите предходни ангажименти. Младеж, който е инвестирал
енергията и времето си в определена среда, ще изпита по-голяма трудност да се откъсне от нея, когато преценява плюсовете и минусите на извършването на деяние,
което може да му струва излизането от тази среда. Става дума за фактори като придобита репутация или пък трудно постигната позиция.
Третият елемент е участието. Субектът е погълнат от своите дейности. Ако те са
от категорията на одобряваните от обществото, младежът няма да има време да се отдаде на девиантни прояви. Така, един отговорен ученик, не само ще посещава образователната институция, но и ще посвещава по-голямата част от времето си на дейности, свързани с този му ангажимент – ще се прибира вкъщи, за да подготви уроците си, ще си ляга рано, за да е отпочинал на другия ден и т.н. По този начин организацията на живота му няма да му оставя време за опит за удовлетворяване на други желания.
Четвъртият елемент на социалната връзка е вярата във валидността и легитимността на общоприетите норми. Тя обуславя спазването на моралните и законовите
правила.
Доктрината на Хирши печели особена популярност, считана е дори за водещата
американска теория за младежката престъпност, като не липсват, разбира се, и критики. На по-късен етап Хирши разширява теорията си, като превръща „самоконтрола“ в
най-важен фактор за извършване на инкриминирани деяния от млади хора. И в тази
си версия доктрината му е обект на възражения.
в) Теории за рационалния избор
При тези доктрини идеята за индивида извършващ рационални избори е изведена
докрай. Престъпникът е видян като един пресмятащ и изчисляващ субект, който търси максимално удовлетворение на цената на минимално усилие. Той претегля плюсовете и минусите на своето деяние, имайки предвид фактори като ефикасността на
правоохранителните органи, вероятността да бъде разкрит и задържан, да бъде осъден на даден вид наказание. Съществуват различни теории, които се вписват в това
мисловно течение. Тук ще спрем на две, чиято отличителна особеност е, че са конструирани не от гледна точка на извършителя, а от гледна точка на жертвата на престъплението25.
в1) Теория за модела на начин на живот
Тази теория се свърза с имената на Майкъл Хинделанг, Майкъл Готфредсон и
Джеймс Гарофало. В какво се състои тя?
Вероятността човек да стане жертва на престъпление е пряко свързана с начина
на живот на всеки, с оглед неговите професионални и лични занимания и броя и качеството на лицата, с които се среща. Така, рискът да пострадаш от престъпление е
по-голям за индивидите, които контактуват с престъпници или посещават места, където живеят престъпници. Животът в големите градове, използването на обществения транспорт, обитаването на бедните квартали, прекарване на голяма част от времето в барове, дискотеки или нощни клубове, да си маргинал или самият ти престъпник, са фактори които увеличават вероятността да станеш жертва на инкриминирано
деяние.
25

И двете са относими към групата на динамичните теории за престъпното деяние.
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Наред с това, рискът е повишен за младите хора – най-често те са пострадали от
престъпленията против личността или против собствеността. Именно те контактуват
най-вече с лица на възраст, която е най-характерна за извършителите на инкриминирани деяния. Наред с това, те са тези, които най-често са извън домовете си и на публични места, особено през нощта. Разглежданата теория учи впрочем, че профилът
на пострадалите от престъпленията против личността, е всъщност същия като този на
извършителите им – млади хора, необвързани (т.е. без партньор), безработни или с
ниски доходи.
За сметка на това, казват авторите на тази доктрина, възрастните хора са по-рядко жертва на престъпления, тъй като се срещат предимно с индивиди на тяхната възраст и водят по-затворен начин на живот. Лицата от женски пол също попадат порядко сред пострадалите от инкриминирани деяния. Те комуникират предимно с
други жени, като се приема за установено, че размерът на престъпността сред представителите на този пол е твърде нисък. Наред с това, жените водят начин на живот,
съобразен с факта, че те са по-уязвими от индивидите от мъжки пол и съществува повишена опасност да станат жертви, най-вече на престъпления от сексуален характер.
в2) Теория за рутинната дейност
Автори на тази теория са Лоурънс Коен и Маркъс Фелсън. Доктрината им следва
логиката на теорията за модела на начин на живот, като я допълва. Коен и Фелсън
също се интересуват от факторите, които благоприятстват извършването на престъпления, но за разлика от предходната доктрина, в техните разсъждения акцентът е поставен не толкова върху начина на живот на жертвите, а върху материалните условия
за реализирането на инкриминирани деяния.
На практика всички социо-криминологични теории считат, че съществува причинно-следствена връзка между явления като бедността, неравенството, безработицата, лошите условия на живот, от една страна, и престъпността, от друга страна. Коен
и Фелсън отбелязват обаче, че престъпността в САЩ бележи огромен ръст от 60-те
години на миналия век, въпреки че се касае за период на икономически ръст и намалено социално напрежение. Интересувайки се от престъпленията против личността и
против собствеността, Коен и Фелсън достигат до заключението, че условията за извършване на инкриминирано деяние са три на брой – субект, който е решен да извърши престъпление, среща с „привлекателна“ за него жертва и лоша защитеност на последната. За да бъде реализирано престъпление, тези три условия трябва да съществуват кумулативно.
Двамата автори правят опит да покажат, че социалното и икономическо развитие
на страната от 50-те години на миналия век е довело до промяна в рутинните дейности на населението (т.е. ежедневните дейности като полагане на труд, посещаване на
училище, развлечения и т.н.). Тази промяна, казват те, благоприятства обединяването
на трите криминогенни фактора. Така например, статистиките показват, че броят на
кражбите от домове се увеличава от края на 40-те да края на 70-те години. Това е
същевременно период на повишаване на числеността на жените, които работят, на
броя и продължителността на ваканционните пътувания, на удължаване на времето,
прекарвано в придвижване между дома и местоработата. В резултат на това, американските граждани прекарват все по-голяма част от времето си извън домовете си.
Поради този факт (и други такива – например увеличаване броя на хората, които
не са създали семейства и живеят сами) се завишава числеността на жилищата, в които временно няма никой и са съответно без наблюдение. Това пък увеличава броя на
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„зле защитените жертви“. Този процес е допълнително засилен от завишаване количеството на ползваните в ежедневния живот вещи, като автомобилите например, което също повишава възможностите за извършване на престъпления. В обратна посока,
развитието на способи за защита, като алармените инсталации или механизмите за
заключване на воланите на автомобилите, води до смекчаване на така описаната тенденция на ръста на престъпността.
Така, за Коен и Фелсън, анализираните от тях инкриминирани деяния не са резултат на различни социални смущения, а напротив, могат да бъдат разглеждани като
проявление на социалния контрол, като вид продукт на просперитета и начина, по
който последният се отразява на ежедневните рутинни дейности на гражданите.
Теорията на двамата се радва на значим успех. Има отношение към разработването на нова стратегия за превенция на престъпността, наречена „ситуационна превенция“. Идеята, на която тя е носител, е че засилването на защитата на уязвимите жертви и създаването на сигурност на места, считани за проблемни, е най-добрият начин
потенциалните извършители на престъпления да бъдат възпрепятствани да нарушат
наказателния закон. Казано иначе, търси се въздействие не по отношение на причините, които мотивират даден индивид да извърши престъпление, а по отношение на
пречките, които го възпират да го стори.
Не липсват и критики, относими впрочем не само към тази теория, но и към всички доктрини за рационалния избор. Може би най-значимата сред тези критики е, че
ако коментираните теории представят престъпното поведение като добре обмислена
и организирана дейност, то всъщност не малка част от инкриминираните деяния са
резултат от съвсем не толкова рационални фактори. Престъплението може се дължи
на нерационални причини като желание за извличане на удоволствие от самото деяние, като импулсивна реакция на извършителя, като следване на поведение на други
лица в рамките на група и т.н. и т.н.
Заключение
В заключение бих желал да привлека вниманието на читателя върху две важни
обстоятелства, вече маркирани. Първо, криминологията има своето запазено място
сред наказателноправните науки. Тя позволява престъплението да бъде разглеждано
не като абстрактно понятие, като каквото в немалка степен го разглежда наказателното право, а като поведенческа проява, повече или по-малко обусловена от определени фактори. Считам, че възприемането на извършителите на инкриминирани деяния именно като човешки същества, чието поведение е в пряка причинно-следствена
връзка с дадени феномени, част от които от социално естество, се явява предпоставка
за едно разумно, балансирано и рационално наказателно правораздаване. Второ, не
бива да се забравя в същото време, че криминологията не е точна наука. Поради своя
интердисциплинарен характер и с оглед подчертаната комплицираност на престъпния феномен, тя не съумява (и едва ли някога ще успее) да предложи комплексно,
унифицирано и неподлежащо на критика и коментар разяснение на този феномен. В
този смисъл, към всеки опит да бъде обяснена престъпността следва да се подхожда
предпазливо и критично. Отделните криминологични теории са своеобразни „писти“
за разсъждение и анализ, чиято стойност в никакъв случай не бива да се абсолютизира.
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ANALYSIS OF DEFINITIONS OF THE CONCEPT
NATIONAL SECURITY
ARTICLE № 1
Professor Evgeni Manev Ph.D.
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Резюме: Изработването на определенията е от изключителна важност в научните
изследвания. Този процес изисква специфични знания за съдържанието на определението. Освен това изисква знания от различни науки, които да се приложат едновременно. В доклада са посочени някои от основните изисквания за определението.
На тази база е направен анализ на едно легално определение за национална сигурност.
Ключови думи: определение, сигурност, национална сигурност, защита.
Abstract: Generating Definitions is of the utmost importance in scientific researches. This
process requires specific knowledge of the content of the definition. It also requires
knowledge from different sciences to be applied simultaneously. The report sets out some of
the basic requirements for the definition. On this basis, an analysis of a legal definition of
national security has been made.
Keywords: definition, security, national security, protection.
ВЪВЕДЕНИЕ
В науката има доказани теоретични и практически постановки, към които следва
да се придържаме в изследователските трудове, което в последно време често се пренебрегва в някои случаи. Известен е постулатът, че за да може да се управлява нещо –
процес, явление, феномен или друго събитие, трябва да може да се измерва. Това понякога не е лесна задача, особено в сферата на стратегическите научни търсения във
военната и стопанската сфера. Известен е и друг постулат, че половината от
научната теория е да се даде точно определение на използваните понятия, т.е. на
тяхната семантика в конкретното изследване. В този контекст е важно да се даде точно определение на понятието национална сигурност за което има изключително богато разнообразие от дефиниции. За целта трябва да се върви методически правилно
стъпка след стъпка, като се следват изискванията за съдържанието на определението.
Преди да се стигне до него, следва да се изработи концепция за самия процес, в случая за националната сигурност на концептуално, съдържателно и практикоприложно
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ниво като понятие. Както отбелязва С. Мичев „Повечето съвременни автори, които
изследват отделни аспекти на сигурността, в анализа си задължително включват
проблема за съдържанието на понятието сигурност. По този начин, от една страна,
дават своя общотеоретичен принос, а от друга, категорично заявяват методологическата предпоставка на своя конкретен анализ.“ [1]. Диана Илиева отбелязва: „В края
на 80-те години на миналия век наред със синонимични значения като „положителност, категоричност, увереност“ понятието сигурност е отбелязано и със синоними
като „безопасност, защитеност“ и „гаранция, залог“ (БСР 1987). Това е стъпка напред
в лексикографското отразяване на понятието, имайки предвид, че издаденият почти
декада по-рано Синонимен речник въобще не включва понятия от синонимния ред
сигурност – безопасност (СРСБКЕ 1980).“ [2].
В контекста на изложените по-горе изисквания ще са следващите разсъждения,
анализи и възможни доказателства на този етап.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Да започнем с основните изисквания към определението, което е основата, поставя рамката на изследвания процес, явление или феномен и в определена степен предопределя известните в науката до момента закономерности, на които се подчиняват
елементите и процесите в обекта и предмета на изследването. В рамките на определението следва да се извършва научното дирене.
Проблемите на точната терминология често са свързани с нарушаването на формално-логическите правила за изграждането на дефиниции [3]. Тези правила се свеждат [4], първо, до факта, че понятието, което трябва да бъде дефинирано, се разглежда
в по-широко съдържание (под понятието съдържание в логиката се разбира съвкупността от съществени характеристики), като по този начин ще се укаже връзката
между двете понятия: родово и видово. Второ, определението трябва да включва в
себе си тези признаци на понятието, които го отличават от другите видови понятия от
същия род. В тази връзка определението не трябва да бъде отрицателно, т.е. да говори само за това, което не e даденият предмет, явление, процес или нещо, което се
изследва. Трето, определението трябва да бъде достатъчно ясно и пълно, което да отразява същността на понятието. Четвърто, родовите и видовите понятия трябва да
бъдат в равен обем, т.е. да насочват към един и същ набор от обекти (предмети) на
реалността. Пето изискване1 е текстът да бъде точен и да дава възможност за измерване на процеса, явлението, феномена или нещото, което се определя, за да може да
се управлява чрез генерираното знание за него.
В настоящата работа ще се спрем на дефиниране на понятието национална сигурност. Преди да започнем да анализираме конкретни примери, ще отбележим родововидовата връзка между понятието сигурност2 и национална сигурност.
Понятието сигурност е родово понятие, а понятието национална сигурност се
явява видово понятие. Когато говорим за сигурност на отделните аспекти на националната сигурност, напр. политически, икономически, етносоциални и т.н., тези понятия се явяват видови понятия, а понятието национална сигурност е родово понятие
спрямо тях.

1

Това изискване е въведено от автора.
В случая понятието сигурност се отнася за социална организация. Изискванията за неговото
съдържание са изведени и в публикации на Е. Манев, 2016 – 2019 г.

2
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Ще разгледаме легалното3 определение на понятието национална сигурност, дадено в Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. На това определение се позовават много автори в своите публикации
и лекции с аргумента, че е легално възприето. Определението гласи: Националната
сигурност е динамично състояние на обществото и държавата, при което са защитени териториалната цялост, суверенитетът и конституционно установеният
ред на страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите и основните права и свободи на гражданите, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива, както и когато
страната успешно защитава националните си интереси и реализира националните
си приоритети [5].
Ще анализираме дали определението съответства на посочените по-горе изисквания. В него понятието национална сигурност се използва като родово понятие. Видовото понятие с неговия отличителен признак е състояние на защитеност от органите на сигурността, към които са отнесени територия, суверенитет, конституция,
страната, гражданите, нацията.
При по-задълбочен анализ се оказва, че понятието състояние на защитеност не
се явява като видово понятие на понятието сигурност, поради това, че те не съвпадат
напълно по своя обем. Понятието за сигурност се съотнася не само към състоянието.
То е съотносимо и към:
1) вида на дейности, насочена към осигуряване на сигурност;
2) социалният ред или международноправният режим, който има за цел да осигури необходимата сигурност;
3) системата от държавни и обществени органи, работещи в областта на сигурността.
В този случай е нарушено правилото за съразмерност на определението. Това
правило изисква обемът на определяното понятие да е равен на обема на определящото понятие. С други думи, тези понятия трябва да са съотношение с равен обем, в
равнопоставеност според това изискване. В даденото определение понятието състояние на защитеност очевидно вече е възприето имплицитно като синоним на
понятието сигурност, от гледна точка на придобитата за него семантика в дадения
случай. Това е една от характерните и често срещани грешки от тип твърде тясна
дефиниция. В случая понятието тясна дефиниция се разглежда от гледна точка на
родово-видовата връзка на използването им в определението. С други думи – трябва
да се спазва таксономията на родовата и видовата принадлежност на използваните
понятия в определението.
Същото се отнася и за използване на понятието са защитени териториалната
цялост, суверенитетът и конституционно установеният ред на страната като
видово отличие. Безусловно териториалната цялост, суверенитетът и конституционно установеният ред на страната трябва да се защитават (и не само те), но от
какви рискове и заплахи трябва да се защитават, следва да се посочи в определението,
което не е направено, а не те да се оставят на абстрактна защита, защита от неопределени рискове и заплахи. Абстрактната защита, съществуваща в идеална форма, не е
важна в случая, а защитата от конкретни рискове и заплахи, на определено ниво, коя3

Под легално определение се разбира определение, което е възприето и публикувано в текста
на официален закон в Република България.
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то трябва да е на лице, за да има национална сигурност на определено ниво и в определени граници. И нещо още важно – в каква степен да е тази защита и в какъв обхват, или, с други думи, какви са поносимите щети (неблагоприятни въздействия върху организацията, ако се появят определените рискове и заплахи. Освен това рисковете и заплахите съществуват не само за териториалната цялост, суверенитета и
конституционно установеният ред на страната, а и за определени групи хора, за
екологията, здравеопазването, обществено-политическите институции и др., които на
практика също е необходимо да се защитават в определена степен и в определени
граници.
Тук ще посочим и останалите, на видово ниво, отличителни признаци на родовото понятие национална сигурност, за които важат посочените по-горе анализи:
1. когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите и
основните права и свободи на гражданите;
2. нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива;
3. страната успешно защитава националните си интереси и реализира националните си приоритети.
Тук, както и в анализирания по-горе случай, отново е направена грешката за тясно определение. Например:
1. гарантирани – в каква степен, на какво ниво, от какви рискове и заплахи. За
основните или за естествените права на човека трябва да се има предвид?
2. нацията запазва и увеличава – запазва или увеличава, спрямо кой момент, с
какви стойности е увеличението? Възможно ли е да има едновременно запазване и увеличение на благосъстоянието? То или се запазва, или се увеличава.
А какво става в периоди на кризи, пандемии и др., когато благосъстоянието се
намалява?
3. нацията запазва и увеличава – запазва или увеличава, спрямо кой момент, с
какви стойности е увеличението? Възможно ли е да има едновременно запазване и увеличение на благосъстоянието? То или се запазва, или се увеличава. А
какво става в периоди на кризи, пандемии и др., когато благосъстоянието се
намалява?
4. се развива – абстрактно развитие – в какъв мащаб, в каква времева рамка,
спрямо кой етап ще се оценява това развитие?
5. страната успешно защитава – от какво, в каква степен, в какви граници?
6. реализира националните си приоритети – кои са те, в каква времева рамка, в
какъв мащаб ще е тази реализация?
От посочените примери се вижда, че е допусната другата грешка – не е спазено
изискването за измеримост в посоченото определение.
За да продължим по-нататък анализа си, трябва да се обърнем към синтактичния
анализ на текста на определението, както паралелно с това интерпретираме и знания
от общата теория на сигурността. На Фиг. 1 е показана тази връзка между отделните
изречения в текста.
Национална сигурност е динамично състояние на обществото и държавата (1), //
при което са защитени териториалната цялост, суверенитетът и конституционно
установеният ред на страната (2) , // когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите и основните права и свободи на гражданите (3), // в
резултат на което нацията запазва (4) // и увеличава своето благосъстояние (5) // и
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се развива (6), // както и когато страната успешно защитава националните си интереси (7) // и реализира националните си приоритети (8).
Бележка: в скоби е показан поредният номер на простите изречения; със
символа „//“ са отделени границите на изреченията; в болд са свързващите думи
(съюзните връзки).
На Схема. 1 е показана подчинеността на изреченията в текста на легалното определение.
Схема 1. Подчиненост на изреченията в оригиналния текст

1
при което
2

когато

3
в рвзултзт на което
4
и

5

и

7
както и когато
6

и

8

От посочения анализ е видно, че имаме неспазване на правилото за съразмерност
на обемите на родовото и видовото понятие. Родовото понятие национална сигурност се съдържа в първото (главното) изречение, а видовото понятие – са защитени
се обяснява с характерните му особености (Дали това е така?) в следващите седем изречения, които са подчинени, както следва: второто, третото, седмото и осмото изречения са подчинени на главното изречение и в същото време са равнопоставени помежду си. Изреченията четири, пет и шест са подчинени на равнопоставените второ,
трето, седмо и осмо и в същото време са равнопоставени помежду си.
В определението не е спазено и третото изискване от правилата, а именно
текстът на определението да е ясен. Освен това не е съобразено и с петото изискване –
текстът да е точен и да дава възможност за измерване.
Това се получава поради няколко причини, освен посочените по-горе. Така употребените съюзи и съюзни думи между изреченията не допринасят за достатъчно
ясен смисъл и не дават точна представа за координацията и субординацията на
изреченията в текста при описание на характерните особености на видовото понятие.
Главното изречение (първото), в което се съдържа родовото понятие национална
сигурност, е коректно свързано с подчинените и равнопоставени помежду си второ и
трето изречения чрез съюзната връзка при което. Тук има яснота и подчинителна
връзка. Но в главното изречение думата обществото не е използвана коректно и се
явява излишна. Не обществото, а гражданите на държавата (нацията) са един от трите
конститутивни елемента на държавата – население, територия и държавна власт, по
Георг Йелинек [6]. Следователно, когато се използва понятието държава, то задължително включва посочените три елемента в себе си. Теорията за Общото учение за
държавата, както и практиката на съвременните държави, включват принципа на
суверенитета (държавен, политически, икономически и т. н.) в държавното строителство. Същият принцип е залегнал в конституциите на съвременните държави и на
Република България включително. Следователно, включването на понятието
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обществото или гражданите (което е правилното в случая) в текста на определението не е необходимо.
Нека да вникнем по-задълбочено в съдържанието на второто изречение: „при
което са защитени (2) териториалната цялост, суверенитетът и конституционно установеният ред на страната“. А сега да си припомним и третото изречение: „когато
са гарантирани (3) демократичното функциониране на институциите и основните
права и свободи на гражданите“. Тук има два момента, на които следва да се обърне
внимание.
Във второто изречение по същество се изброяват конститутивните елементи на
държавата, което не е характерна черта на видовото понятие защита, и по тази причина в случая не е съотносимо към понятието национална (държавна) сигурност.
В конкретния случай известна неяснотата идва от факта, че е използвана съюзната връзка когато между равнопоставените второ и трето изречение (засега приемаме,
че са такива). Защо? Отговора ще потърсим, като приложим изискването определението да се постави в широк контекст, което в случая е пренебрегнато.
Понятието национална сигурност в Република България се използва от началото
на годините на прехода към демократична обществено-политическа система и досега
като синоним на понятието сигурност на държавата или държавна сигурност, поради негативна политическа натовареност на последното. В много публикации, когато се използва понятието национална сигурност, то има семантика на държавна
сигурност (сигурност на държавата). В случая ситуацията е същата. Определението
трябва да се отнася и се отнася за сигурността на държавата, а не за сигурността на
обществото, както е записано в цитирания текст. Това е друг пропуск в изработването на определението. Има достатъчно научно и теоретично обосновани аргументи за
това твърдение. Ще покажем само три, за да го потвърдим. Първо, държавата е обект
и субект на вътрешното и международното право, а не обществото. Второ, държавата, тя и само тя, притежава цялата власт от името на суверена и не я дели с никого.
Трето, само държавата притежава правото и монопола върху използването на въоръженото насилие.
Да се върнем отново на съюзната връзка когато. Тази връзка показва, че третото
изречение е в известна условна връзка с второто, според изискването определението
да се постави в широк контекст. Това означава, че имаме известен проблем с равнопоставеността на второто и третото изречение.
Съюзната връзка както и когато между шестото, седмото и осмото изречение,
които са равнопоставени помежду, ги поставя в подчиненост на главното изречение,
но също буди известна неяснота. Тя се дължи на това, че анализът на определението
не е поставен в широк контекст. Ако не се спази това изискване, а се прилага формално-логическият подход, би следвало седмото и осмото изречение да са на нивото
на четвърто, пето и шесто изречения и да са равнопоставени с тях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От казаното дотук следва да се направят няколко обобщаващи извода:
1. В цитираното определение не са спазени посочените по-горе изисквания за
определение.
2. От логическа гледна точка съюзните връзки създават известна неяснота.
3. Дефинирането на понятие е трудна задача, която изисква мултидисциплинарен
подход, задълбочени анализи и внимателно изграждане на съдържанието на
определението.
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УПРАВЛЕНИЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В
УСЛОВИЯТА НА ТРАНСГРАНИЧНА ЗАПЛАХА ЗА ЗДРАВЕТО
доц. д-р Йордан Деливерски

MIGRATION PROCESS MANAGEMENT IN CASE OF CROSSBORDER THREATS TO HEALTH
Assoc. prof. Jordan Deliversky, PhD
Резюме: Миграционните процеси се свързват с движение на хора от едно място до
друго, като мащабите, обхвата и формите на миграция се влияят от множество
фактори. При проявление на миграцията се наблюдава тенденция за временно или
постоянно преместване от едно териториално обособено място на друго, като
обикновено миграционните процеси са причинени от промяна или желание за промяна в живота на човек, а естеството й може да бъде породено от природни, икономически, военни или други фактори.
Особено предизвикателство представлява контролирането на миграционните потоци при наличие на трансгранична заплаха за здравето. Този тип заплахи включват в себе си животозастрашаващи или други сериозни опасности за здравната сигурност на национално и международно ниво.
Трансграничните заплахи за здравето са характерни със своя значителен риск от
разпространение излизащ отвъд националните граници на държавите. Това обстоятелство налага предприемане на адекватни, пропорционални и навременни мерки, в
резултат на които да се осигури високо ниво на защита на гражданите и националната системата на здравеопазване като елемент от националната сигурност.
Ключови думи: Мигранти, миграционни процеси, здравна сигурност, пандемия
Abstract: Migration processes are related to movement of people from one place to another
as the scale, scope and forms of migration are influenced by multiple factors. When
migration occurs, it has been observed a tendency for temporary or permanent movement
from one geographically specified place to another. Usually migration processes are
caused by change or desire for a change in someone’s life, as the nature of the cause could
be of natural, economic, military or other origin.
The control of migration flows in case of cross-border health threat could be characterized
as a particular challenge. These types of threats include life-threatening or other serious
hazards to health security on national and international level.
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Cross-border threats to health have been characterized by its significant risk on the extend
of the spread expanding beyond national borders. This circumstance requires the adoption
of adequate, proportionately and timely measures, as to result of which high level of
protection of citizens and national health systems to be ensured, as an element of national
security.
Key words: Migrants, migration processes, health security, pandemic
ВЪВЕДЕНИЕ
Правителствените ръководители в редица държави са постигнали съгласие за полагане на съвместни усилия (предприемане на съвместни действия) и взаимно сътрудничество по въпросите на миграцията и засилено сътрудничество и координирани
действия по отношение управлението на миграционните потоци[1]. Въпреки че държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) споделят общи предизвикателства и цели,
са налице съществени различия в използваните подходи – особено там, където няма
хармонизация на равнище ЕС – и различия в средствата, които използват, за да се
управляват миграционните потоци[2].
При прилагане на механизми за управление на миграционни потоци се прави ясно разграничение между обстоятелства и условия при които се реализира т.нар. законна емиграция, спрямо обстоятелствата при които се случва нелегалната миграция.
Като част от миграционните потоци, могат да бъдат разграничени хетерогенни
групи лица като например такива, търсещи убежище, висококвалифицирани работници, студенти, учени и изследователи, сезонни работници и др. Редица регулаторни
инструменти и актове са разработени и въведени в рамките на ЕС по отношение управлението на легалната миграция[3]. Именно в легалните миграционни потоци се
включват и висококвалифицираните работници, студенти, учени и изследователи,
сезонни работници, както и лица попадащи в обхвата на семейна миграция.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ – ФАКТОРИ
КОИТО ГИ ПРЕДИЗВИКВАТ И ИМ ВЛИЯЯТ
За да се разкрие същността на миграцията, важна роля играят факторите, които
предизвикват миграционния процес.
Много са мотивите и подбудите, които оказват влияние върху миграцията, като
всички те са трудно предвидими. Докато политическите, социалните и икономическите събития са сложни за предсказване, то в повечето случаи преценката и вземането на решение за релокация от страна на самите мигранти се прави според настоящата ситуация, в която се намират самите те. Миграционните фактори са комплексни и
често социално-политическите, икономическите и екологични фактори са взаимно
обусловени и преплетени[4].
Динамиката на развитие на обществените отношения, миграционните процеси,
свободното движение на хора, стоки и услуги, поставя обществото пред необходимостта да насочи своето внимание към разработване и прилагане на механизми за защита при рискове и заплахи от здравен характер. Човешкото здраве е фактор, оказващ влияние върху миграционните процеси, като влиянието е комплексно и се реализира на различни нива, т.е. оказва влияние в регионален, международен и световен
план.
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Миграцията и мобилността се настаняват трайно като теми в международния политически и социален дебат, чрез насочване на вниманието към риска от увеличаване
на заболеваемостта при нарастване на миграционните потоци[5]. Миграционите потоци са носители на заразни болести и могат да предизвикат епидемии, с което може
да се застраши здравната сигурност на населението и съответно националната сигурност. Трябва да се отбележи, че уязвимо е не само местното, но и населението живеещо в териториите през които минават миграционни маршарути, където мигрантите
влизат в контакт с него[6].
Способността за прилагане на адекватни мерки за защита здравето на хората,
особено във връзка с разпространението на инфекциозни заболявания, би спомогнало
за по-доброто управление на миграционните процеси и би повлияло при формиране
на визия, приоритети, политики и тенденции в глобалното здравеопазване.
МИГРАЦИЯ ПРЕДИЗВИКАНА ОТ ТРАНСГРАНИЧНИ ЗАПЛАХИ ЗА
ЗДРАВЕТО – СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА
Предизвикателство представлява управлението на миграционни потоци при изразени на заплахи за здравето на обществото предвид обстоятелството, че в условия на
глобализация, търговия и свободно придвижване, разпространението на инфекциозни
заболявания става все по-бързо и лесно, обхваща по-голям брой хора, а едновременно
с това по-голямата част от държавите не са подготвени да се справят с подобни по
мащаб трансгранични заплахи за здравето.
Като част от политика на Европейската Общност, Съвета на ЕС, призовава държавите-членки да си сътрудничат и да действат заедно във всички вътрешни и
външни политики и дейности, като приоритизират тяхната подкрепа за засилване
подпомагането на здравните системи, тъй като те имат основно значение, при справяне с глобалните предизвикателства в областта на здравеопазването[7].
Спецификата на управлението на миграционни процеси при трансгранични заплахи за здравето, изисква да бъде направено уточнението, че мобилността на населението обхваща процеси, общи за различните видове потоци, докато миграцията отразява също правни и административни аспекти на движението на лица и групи от хора
[8]. В тази връзка, планирането на режима на готовност и реакция е съществен елемент за ефективния мониторинг, ранното предупреждение и борбата със сериозните
трансгранични заплахи за здравето.
С цел осигуряване на високо равнище на защита на човешкото здраве и избягване
на припокриване на дейности, дублиране или конфликт на действията в рамките на
ЕС, през 2013 г. Европейския парламент и Съвета приемат Решение № 1082/2013/ЕС
за сериозните трансгранични заплахи за здравето[9]. Приемането на изричен нормативен акт в рамките на Съюза за регламентиране на подобен специфичен въпрос произтича от обстоятелството, че държавите-членки на ЕС отговарят за управлението на
кризи в областта на общественото здраве на национално равнище. В същото време
обаче, мерките предприети от отделните държави членки, биха могли да накърнят
интересите на други държави-членки, като това би се случило когато предприеманите мерки не са съгласувани от държавите помежду си и ако мерките се основават
на различаващи се оценки на рисковете.
Съгласно законодателството на ниво ЕС, сериозна трансгранична заплаха за здравето означава животозастрашаваща или друга сериозна опасност за здравето с биологичен, химичен, екологичен или неизвестен произход, която се разпространява или е
свързана със значителен риск от разпространение отвъд националните граници на
държавите-членки. Възникването на събитие, свързано със сериозни трансгранични
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заплахи за здравето, има негативни последици върху множество държави, поради
което се налага координация на равнище ЕС с цел да се гарантира високо ниво на
защита на човешкото здраве.
МЕХАНИЗМИ ЗА СПРАВЯНЕ С ТРАНСГРАНИЧНИ ЗАПЛАХИ ЗА
ЗДРАВЕТО
Свидетели сме на развитието на сериозна трансгранична здравна криза предизвикана в следствие от разпространение на нов вид Корона вирус (2019-nCoV), започнало през декември 2019 г, разпространение – което се разви до пандемия. В подобни
ситуации е необходимо да се прибегне да прилагане на утвърдени механизми за управление на кризи. Следва да се използват пълноценно съществуващите структури в
областта на здравеопазването и сигурността на равнище ЕС, както и механизмите за
сътрудничество между държавите-членки.
Поведението при ситуация на трансгранична заплаха за здравето, трябва да бъде
основано на фундаментални ръководни принципи и практиките за добро управление.
В процеса по постигане на целите, идентифициране на необходимите дейности и
мерки и определяне на ролите и отговорностите на съответните участници, е от основно значение да бъдат спазвани принципите на пропорционалност, субсидиарност,
взаимно допълване на дейностите и мерките и поверителност на информацията.
Основните цели на сътрудничеството с цел защита живота и здравето на обществото, трябва да бъдат насочени към управление на кризата с оглед резултатност в посока предотвратяване/смекчаване на негативните последици. Като се има предвид, че
повечето кризи свързани със заплаха за общественото здраве и здравната сигурност
имат въздействие върху реалния живот, всички адекватни реакции трябва да се опират на дейности за смекчаване на негативното въздействие[10]. Дейностите за реакция при кризи в областта на общественото здраве, следва да бъдат координирани с
други механизми за управление на кризи на равнището на ЕС, на национално или на
секторно равнище.
При възникване на кризи или бедствия, било то природни или причинени от човека, ЕС разполага с няколко секторни механизми за реагиране при кризи за предоставяне на помощ и намиране на решение на ситуацията. Интегрираните договорености за реакция на политическо равнище при кризи (ИРПК) подпомагат бързото и
координирано вземане на решения в ЕС на политическо равнище при големи и сложни кризи, включително терористични актове[11]. Чрез този механизъм председателството на Съвета на ЕС координира реакцията на политическо равнище при кризи,
като обединява: институциите на ЕС, засегнатите държави-членки и други ключови
участници.
Във връзка с координиране на действия в рамките на ЕС, в отговор на пандемията от Корона вирус (2019-nCoV), Съветът на ЕС задейства интегрираните договорености на ЕС за реакция на политическо равнище при кризи[12]. Договореностите за
реагиране на равнище ЕС целят да подобрят ефективността посредством засилена
координация въз основа на съществуващите инструменти и зачитане на правомощията на институциите, както и компетентностите и отговорностите на държавитечленки. Именно този механизъм е задействан и от страна на хърватското председателство през началото на 2020 година.
При задействан механизъм за реакция при кризи, с оглед осигуряване правилно и
точно прилагане на заложените мерки, както и с цел засилване на оперативното сътрудничество в области като сигурност, икономика, външна политика, социална политика, здравеопазване и др. заинтересованите страни участват в допълнителни дейнос195
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ти (с подготвителен и/или текущ характер) като например: обучения във връзка с механизма за реакция при кризи, обмен на информация относно рисковете и планирането на дейности, сформиране на мрежа от експерти (представители на заинтересованите страни – държавите-членки, органите на ЕС) и др.
Продължителността на действието на механизма, както и гъвкавостта и възможността за променлив обхват на мерките, зависят от естеството и сериозността на
кризата, както и интензитета и обхвата на нуждите за реакция.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всеобхватната пандемия представлява трансгранична заплаха за здравето, която
засяга не само здравето на населението, но има негативни последици върху обществото и икономиките на държавите в световен мащаб.
Трансграничните заплахи за здравето често са свързани с патогенни агенти, които могат да се предават между хората. Тъй като подобно предаване не може да бъде
напълно предотвратено, предприемането на мерки с цел намаляване скоростта и степента на разпространение, са от особено значение при управление на процеси в условия на сериозна заплаха за обществото здраве.
Възникването на събитие, свързано със сериозни трансгранични заплахи, което
има последици на регионално и международно равнище, може да доведе да предприемането от държавите на специални мерки за контрол или мерки за проследяване
на контактите по координиран начин, с цел определяне на вече заразените лица и на
лицата, изложени на риск.
Съществуването на високо ниво на готовност за управление на миграционни процеси, допринася за ограничаване на тежестта върху системите на обществена и
социална сигурност, както и върху системата на здравеопазването във всяка отделна
държава и международен план. Ограничаване на тежестта върху системите, способства за постигане на висока степен на защита на обществото и опазване на живота и
здравето на хората.
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ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА
Антон Станков, докторант
Бургаски свободен университет

FINANCING OF TERRORISM
Anton Stankov
Burgas Free University
Abstract: The article provides statistics related to some terrorist attacks that have been
committed during the past few years and which have necessitated the unification of all
countries in the efforts to prevent and detect actions by natural persons, legal persons,
groups and organizations that are directed at financing terrorism. A brief overview of the
main known sources of terrorist financing is provided - through voluntary donations,
deductions from traders, production of raw opium, arms trade and smuggling.
Key words: terrorism, financing, terrorist attacks, funds, measures
По данни на средствата за масово осведомяване в България1, цитирали доклад2 на
изследователи от Университета в Мериленд в САЩ3 и публикувани в края на август
тази година, над 13 400 терористични акта по света са били извършени през 2016 г.,
което е с 9% по-малко в сравнение с 2015 г. В тях са загинали над 34 000 души. Броят
на жертвите на атентати през 2016 г. е с 10% по-малко в сравнение с жертвите през
2015 г. Над 11 600 от загиналите в терористичните актове през 2016 г. са извършителите на тези атентати, се уточнява в изследването, което се извършва всяка година от
специалистите от Националния консорциум за изследване на тероризма и реакция на
тероризма4 към Университета в Мериленд по данни от средствата за масова информация. През 2016 г. терористични актове е имало в 108 страни, но в 87% от случаите
1

https://www.24chasa.bg/novini/article/6406189
http://www.segabg.com/article.php?id=869131
https://www.actualno.com/asia/nad-13-400-atentata-e-imalo-prez-2016-g-2-ot-tjah-v-zapadna-evropanews_629488.html
2
http://www.start.umd.edu/publication/overview-terrorism-2016
3
www.umd.edu
Университетът в Мериленд е публичен университет за научни изследвания, който получава
финансиране за научни изследвания и институционална подкрепа от агенции като Националните институти по здравеопазване, Националната аеронавтика и космическата администрация
(НАСА), Националния институт за стандарти и технологии и Министерството на вътрешната
сигурност
4
http://www.start.umd.edu/
Националният консорциум за изследване на тероризма и реакциите срещу тероризма (START)
стартира през 2005 г. като един от центровете за върхови постижения, подкрепени от Министерството на вътрешната сигурност в Съединените щати. START се съсредоточава върху
научното изследване на причините и последиците от тероризма в Съединените щати и по
света.
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и при 97% от жертвите става дума за страни от Близкия изток, Северна Африка,
Югоизточна Азия и Субсахарна Африка.
Десет от единадесетте най-смъртоносни терористични акта през 2016 г. са били в
Близкия изток и Северна Африка, като девет са били в Ирак. Най-тежката равносметка е регистрирана през юли 2016 г. в Багдад, когато камикадзе се взриви с кола в търговски център в квартала Карада и загинаха 382 души. В Западна Европа са били извършени едва 2% от атентатите през 2016 г.
Терористичните действия и тероризмът, като проява на целенасочена човешка
дейност, са съпътствали цялата история на човешката цивилизация, тъй като чувството за страх е едно от основните човешки чувства и е първосигнален мотиватор на поведението. Тези действия и политиката, изградена върху тях, имат за цел, през различните етапи от развитието на обществото, постигането на определени облаги –
лични, материални, политически, икономически, религиозни.
Независимо от хилядолетната си история темата „тероризъм” стана особено актуална едва през последните 20 години – след 11 септември 2001 г., когато обект на
терористични действия станаха Съединените американски щати. Това даде основание плеяда политолози, социолози, юристи и пр. да разгърнат изследване и обсъждане на проблематиката във всичките ѝ аспекти и да се опитат да дадат отговори на
двата основни въпроса – причини и условия за възникване и развитие на явлението в
съвременния свят и средства за борба с него.
Взривяването на двете кули на Световния търговски център в Ню Йорк на 11 септември 2001 г., наред с единодушното международно осъждане на акта, предизвика и
активността на Съвета за сигурност, който само две седмици по-късно прие Резолюция № 1373. Тази резолюция в известен смисъл може да бъде определена като революционна, тъй като за първи път въведе задължение за страните, членки на ООН, да
предприемат конкретни действия за радикални изменения в националните си законодателства с оглед на нови контратерористични действия, както и да създадат основания за широко международно сътрудничество. Резолюцията изрично насочи вниманието и към определени лица и организации, които финансират тероризма. Тя задължи страните да замразят (съгласно нашата терминология – да блокират) сметките на
лицата, уличени в тероризъм и на техните поддръжници, както и да преградят пътя за
движение на тези средства.
От гледна точка на наказателния процес приносът на резолюцията също може да
бъде определен като изключителен, тъй като вмени в задължение на страните да си
оказват максимално съдействие при разкриването, разследването и наказването на само на терористичните актове, но и на източниците на финансиране и поддръжниците
на тероризма. Резолюцията призовава държавите, с оглед предотвратяването и пресичането на терористични атаки, да сключват двустранни и многостранни споразумения и договори.
Борбата с финансирането на тероризма е един от най-сложните въпроси, които
стоят в момента пред международната общност. Основният проблем произтича от
многообразието на източниците и формите на финансиране, определени общо в ал. 2
на чл. 108а от НК, като „събиране и предоставяне на финансови и други средства”.
Както беше посочено по-горе, финансирането и извършването на самия терористичен
акт не предвижда значителни разходи. В него участват ограничен брой лица с помощта на относително евтини средства – оръжие, боеприпаси, взривни вещества,
транспорт. Основната част от разходите е насочена към създаването и поддържането
на терористичните мрежи, осигуряване на комуникации, неутрализиране на правоприлагащите органи, вербуване и обучение на терористите и изплащането на значи199
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телни обезщетения на тях или на техните близки. В съвременната обстановка, когато
в Сирия от години се води истинска война, в образуванието ИДИЛ разходите за въоръжение, снабдяване, управление на бойните действия и пр. изискват финансиране,
каквото далеч не всяка съвременна държава може да си позволи. Това толкова повече
налага, за да бъде успешно организирана и проведена борбата с финансирането, да се
изследват източниците на тези средства.
На първо място е традиционното за мюсюлманския свят събиране на средства
чрез доброволни пожертвувания – закаят. Те, формално, имат различно предназначение – за бедните (мил фукара), за пътниците (мил масакин), богоугодни (фи-сабилама). Тези, както и други средства, се концентрират в различни фондове, управляване
от различни, при това официално регистрирани организации, като Комитета за подкрепа на Афганистан, Фонд „Ал Рашид” и „Вафа” в Пакистан, Фонд „Възраждане на
ислямското наследство” в Кувейт, Фонд „Ал Хармейн” в Саудитска арабия, Фонд
„Помощ и развитие на свещ ената земя” в САЩ и редица други. Поради затворения
характер на управителните тела на тези фондове на практика на може да бъде упражняван контрол нито върху начина на управление, нито върху движението на средствата. Следва, обаче, да имаме предвид, че за тези пожертвувания действа законът на
големите числа – стотиците милиони мюсюлмани формират милиардни суми.
Към тези източници следва да бъдат прибавени и доброволните и принудителни
отчисления, които правят множество чисто търговски субекти. Така напр. част от интересите на Ал Кайда през последните години са ориентирани към напълно легални
дейности – строителство, търговия, подкрепа на занаятите и др., като по данни за
СТО за 2010 г. печалбата само от тези дейности е между 350 и 500 млн. US$. При раздробеността на субектите и липсата на надлежен финансов контрол в Близкия и
Средния Изток движението на сумите е практически неконтролируемо, съответно и
при финансирането на терористичните дейности. По същество протича процес на
криминализация на легалните източници и средства, за който процес значителен принос имат банките от ислямския свят.5
Не съществува официална статистика какви средства и от какви източници получават различните терористични организации, но напр. по сведения на ЦРУ, през 2003 г.
за поддръжката на международната мрежа, логистиката, координацията и снабдяването на различни въоръжени групировки са получени 1,5 млрд. US$.
След края на „студената война” държавното финансиране на терористичните групировки фактически беше прекратено. Поради това международният тероризъм можеше и продължава да се финансира само при наличие на здрави връзки с международните престъпни сдружения6. Като пример може да се посочи Афганистан – изключително бедна, социално депримирана страна, с икономика, основана изключително на селското стопанство – 53% от БВП. Смяната на властта, както и навлизането
на САЩ в Афганистан, особено след през 2001 г., предопредели, че Ал Кайда и
талибаните от края на 80-те години не можеше повече да разчитат на държавно финансиране и следваше да намерят други източници на средства за дейността си. Поради тази причина производството на суров опиум от 200 т. през 1980 г. нарасна до
4563 т. през 1999 г. – 23 пъти. Добивът и преработването му са извън контрола както
на правителствените, така и на окупационните сили и изцяло в разположение на
престъпните групировки, които финансират терористите. На второ място във финансирането на тероризма се нареждат т. нар. „сенчести” държави, чийто интерес е да
5
6

Sieber, Ulrich. Terrorismusfinanzierung. Berlin, Duncker & Humblot, 2015, стр. 31-33.
Kron, Th. Reflexiver Terrorismus. Weilerwist, Welbruk Wiss., 2015, стр. 245.
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поддържат дестабилизирана обстановка в региона. Като пример (небезспорен) се сочи Фронтът за освобождение на Палестина по времето на Ясер Арафат. В последно
време, с разгръщането на военните действия в Сирия и войната с ИДИЛ, се появиха
доказателства за ролята на Турция при изкупуването на нелегално добития нефт,
както и на Саудитска Арабия по линия на прякото финансиране. Значителен дял от
финансирането на тероризма принадлежи на търговията с оръжие и контрабандата на
всякакви стоки. Доколкото ИДИЛ води войната със съвременни средства и въоръжения, очевидно те се доставят въпреки мерките и забраните, предприети от ООН, Съвета за сигурност, други международни организации и държави за прекратяване на
доставките на оръжие за „нестабилни” региони и търговията със стоки, с възможно
двойно предназначение. Като пример за контрабандата, в качеството на източник на
средства за тероризма, можем да посочим, че в периода на активно противопоставяне, ИРА (Ирландската републиканска армия) се е финансирала от контрабандния
внос и разпространение на тютюн и тютюневи изделия. Контрабандата не обхваща
само наркотиците и тютюна, тя се простира по целия стоков спектър – от алкохола до
диамантите7.
Значителни средства постъпват за финансиране на тероризма и от „сивата” икономика. Характерен пример е инвестиционната политика на Ал Кайда, която обхваща
значителен периметър – от търговията с мед (храна) в Близкия Изток, през ферми за
щрауси в Кения, до дърводобива и преработването му в Швеция. Естествено, за целта
се използват банки, като Ислямската банка, както и официално регистрирани търговски фирми в целия свят.
Практиката на правозащитните органи и изводите от криминологичните изследвания през последните години показват, че се е утвърдила световната тенденция за
сближаване, а в някои случаи, и на сливане на тероризма в частност – финансирането
му, организираната престъпност и корупцията.8
Този процес не е случаен, тъй като в много отношения върховете (или страните)
на този „Бермудски триъгълник”9 предполагат близост на целите и интересите, както
и на средствата за постигането им. Така напр. една от пресечните точки е изпирането
на пари – обективната необходимост получените от организираните престъпни групи
по престъпен път средства да получат легален или полулегален статус, за да могат да
бъдат въведени в обращение. Корупцията също има своя интелектуална и политическа среда, за да може да съществува и да бъде източник на доходи. Дестабилизирането
на политическата обстановка от терористичните действия или дори само заплахата от
такива действия, създава подходяща среда за лица, принадлежащи към политическия,
административния или стопанския апарат, да получат достъп до източниците на финансиране, съотв. до разпределение на благата. Друга линия се наблюдава във връзка
с производството и разпространението на наркотици. По данни на различни организации, вкл. и от САЩ, както посочихме по-горе, от началото на военните действия в
Афганистан (края на 90-те г. на миналия век) отглеждането на опиумен мак, производството на суров опиум, морфин и хероин, са нараснали десетки пъти. Този резултат не би било възможно да се постигне без знанието и покровителството на местната
администрация, на длъжностните лица по пътя на преработването и транспортирането на наркотичните вещества, при реализацията на пазарите в Европа и Северна
7

Kron, Th. Reflexiver Terrorismus, стр. 246.
Shelley, Louis. Corruption, Crime and Terrorism, стp. 65
9
Солодовников, С. А. Терроризм и организованная преступность. Москва, Закон и право,
2008, стр. 45.
8
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Америка, и в крайна сметка при „легализирането” на получените колосални доходи.
В същото време, както е известно, Афганистан е един от основните доставчици на
жива сила за нуждите на терористичните организации, а те, от своя страна, имат нужда от финансиране, за да изграждат и поддържат мрежите си, да вербуват нови членове и да инфилтрират агентура.
Последните анализи, цитирани от средствата за масова информация, отново от
края на август10, сочат, че ред терористични групировки са на самоиздръжка и харчат
все по-малко за своите атаки – затова борбата с финансирането на тероризма търпи
провал, уверяват експертите.
Международните мерки срещу финансирането на тероризма, предприети след 11
септември 2001 г., дадоха ефект и все още са необходими, но далеч не достатъчни, за
да възпрепятстват действията на организации като Ал Кайда, Ислямска държава или
на джихадисти, вдъхновени от опасната им пропаганда.
В статия, озаглавена „Не следвайте парите“11 (препратка към култовата реплика
от американския филм „Цялото президентско войнство“: „Follow the money“ –
„Следвай парите“), Питър Нюман, директор на Международния център за изучаване
на радикализацията в лондонския Кингс Колидж12, твърди, че „над 15 години след
началото на обявената от САЩ „война срещу терора“ войната срещу финансирането
на тероризма се провали“.
„За повечето атентати са нужни съвсем малко пари, а терористите използват много начини за финансиране и трансфер на средства, които не минават през международната финансова система – пише той. – Войната срещу финансирането на тероризма във вида, в който се води от 2001 г., често е била скъпа и безрезултатна.“
През януари 2015 г. военното разузнаване на Норвегия възлага на норвежката изследователка Емили Офтедал да проучи 40 терористични клетки, организирали или
направили опит да организират атентати в Европа през периода от 1994 до 2013 г.
Анализът разкрива, че в три четвърти от случаите сумите за организиране на атаки не
са надхвърляли 10 000 долара, пишат българските медии13.
„Терористите събират, прехвърлят и харчат парите по твърде банален начин –пише тя в доклада14 си. – Средствата идват най-често от заплати или спестявания на
участниците, на второ място е дребната престъпност.“
Едва четвърт от изследваните мрежи са получавали пари от международна терористична организация и никоя не е зависела само от външна подкрепа, добавя
Офтедал. Седемдесет на сто от проучените клетки са се издържали с легални средства, най-често от заплатите на членовете си, но и чрез трафик на наркотици, оръжия
и други стоки, както и с кражби.
Все по-разпространен начин за получаване на средства, използван по-специално
за нападенията във Франция от 2015 г., е тегленето на потребителски кредити от специализираните структури, най-вече с фалшиви документи – и терористите, планира10

http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/08/24/3030283_ne_sledvaite_parite_-_teroristite_v_evropa_se/
https://bgnews.online/novini/ne-sledvayte-parite-teroristite-v-evropa-se-finansirat-nadrebno_141275.html
11
https://www.foreignaffairs.com/articles/2017-06-13/dont-follow-money
12
http://icsr.info/about-us-2/staff/peter-neumann-director/
13
http://www.dnes.bg/redakcia/2017/08/24/ne-sledvaite-parite-kak-se-finansirat-teroristite.351343
http://www.mediapool.bg/finansiraneto-na-terorizma-ne-sledvaite-parite-preduprezhdavat-ekspertinews268392.html
14
http://www.ffi.no/no/Rapporter/14-02234.pdf
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ли самоубийствени мисии или заминаващи на джихад някъде, откъдето не смятат да
се връщат, изобщо не се канят да ги погасяват.
Примерно масовият убиец Амеди Кулибали, нападнал еврейския хипермаркет в
Париж през януари 2015 г., изтеглил 6000 евро като заем от кредитна къща. С парите
купил оръжия и финансирал братята Куаши, извършили атентата в редакцията на
„Шарли ебдо“.
Според Жан-Шарл Бризар, председател на Центъра за анализ на тероризма15 и
експерт по финансиране на джихадистките мрежи, тези кредитни институции „трябва
да действат с повишена бдителност и особено да внимават за фалшиви документи.
(Терористите) ги използват за теглене на потребителски заеми с подправени фишове
от заплати например. Както направи Кулибали“.
„В Европа – споделя той пред АФП, цитиран и от българските електронни медии16 – терористичните операции се извършват вече главно със собствени средства. С
пари от потребителски заеми, фалшификации, трафик на дребно или просто спестявания (на терористите). Изпразват си банковите сметки и това им стига.“
Такива финансови операции, ненадхвърлящи няколко хиляди евро, остават и може да останат задълго незабелязани от служби като френската „Тракфин“, упълномощена да се бори с прането на пари и финансирането на тероризма.
А да наемеш бус, за да го използваш за таран и да се врежеш с него в тълпата,
както се случва все по-често в Европа, струва само няколкостотин евро. А още поевтино е да го откраднеш.
В заключение, съгласявайки се с тезата на Colin Wight в книгата му „Rethinking
Terrorism“17, че мотивът за тероризъм е съпротивата на гражданина срещу властта на
държавата, следва да направим тъжната констатация, че законите, конвенциите и
другите международни актове срещу финансирането на тероризма не могат да предотвратят това явление.
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ANALYSIS OF THE STATE OF THE PROBLEM REGARDING
DISCLOSURE OF THE DOCUMENTS OF THE TOTALITARIAN
SERVICES FOR SECURITY
Tihomir Emilov Todorov, PhD student
Chernorizets Hrabar Free University of Varna Bulgaria

Annotation: In order to study the influence of the process of disclosure of DS documents in
society, as well as its purity of activity, the method of content analysis was used. The
method is limited in time for the period 2001 - 2007. /the period from the establishment of
the Andreev Commission to the adoption of the legislation for the establishment of the
Commission chaired by Evtim Kostadinov/.
Key words: „Law on Dossiers”, „Law on Protection of Classified Information / CIPA /”,
„Lustration“.
Контент-анализът включва двата основни видове анализ според проф. Юрий
Търкаланов – структурния – контент-анализ и съдържателния контент-анализ. Чрез
контент-анализа по формализиран /количествен/ метод за изследвания масив, чрез
изучаване съдържанието на информацията от средствата за масово осведомяване
Чрез структурния можем да изследваме проблема с досиетата и архивите в текстовия
масив – наличие или отсъствие на материали по темата, формата на поднасяне. Чрез
съдържателния изследваме съдържанието на съобщенията чрез техните структурни
единици /думи, словосъчетания/. В тази връзка ще определят най-често думите и словосъчетанията, които ще се явят единици на анализа върху ограничен текстов масив
и контекста в който се използват. В конкретното изследване ще бъдат анализирани
материалите отразени в един от най-тиражираните ежедневници в България –
в. „Труд”.
Посочените в анализа броеве са всички установени за периода броеве с материали пряко свързани с изследването на темата.
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Таблица за използваните индикатори /ключови думи и словосъчетания/ и определяне на контекста за тяхната употреба в изследваните материали във в. „Труд”
Таблица №1: Таблица за характеристиките на изследваните материали
във в. „Труд”
Вестник „Труд”

Характеристики на материала:
Начин на
поднасяне

дата на броя:

Страница 1ва
(стр.1)

Жанр

Обем от изданието
/приблизително/

/ Друга страница
(дс)
1/2 от страницата +
снимка
1/2 от страницата +
снимка

дс

Интервю

дс

Интервю

07.06.2001г.

дс

Статия,интервю,
коментар

2 страници + снимка

21.01.2003г.

дс

Интервю

1/2 от страницата

22.01.2003г.

Стр.1,2

Репортаж на тема,
коментар

2 страници + снимка

05.01.2005г.

дс

Интервю

07.01.2005г.

дс

Статия

Под ½ от страницата +
снимка
Под ½ от страницата

08.01.2005г.

дс

Коментар

Под ½ от страницата

21.01.2005г.

дс

Статия

Под ½ от страницата

23.05.2006г.

Стр.1 и дс

Репортаж, статия

27.05.2006г.

дс

Интервю

28.05.2006г.

дс

Статия

дс

Коментар

дс

Статия

1 страницата + снимка
1/2 от страницата +
снимка
Под ½ от страницата
Под ½ от страницата +
снимка
Под ½ от страницата

дс

Коментар

1 страница

дс

Статия

Под ½ от страницата

дс

Интервю

2 страници

дс

Коментар

1 страница + снимка

02.05.2001г.

29.05.2006г.

30.05.2006г.
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Стр.1 и дс

Репортаж,
Интервю,
Коментар

дс

Коментар

дс

Статия

дс

2 страници + снимка
Под ½ от страницата +
снимка
Под ½ от страницата

03.06.2006г.

Стр.1 и дс

04.06.2006г.

Стр.1

Статия
Интервю,
Коментар - 2
Интервю

Стр.1

Интервю

дс

Статия

дс

Коментар

дс

Статия

дс

Статия

дс

Коментар

дс

Интервю

дс

интервю

Стр.1 и дс

Репортаж, Статия

дс

Статия

дс

Статия

дс

Интервю

дс

Интервю

дс

Статия

11.06.2006г.

дс

Статия

Под ½ от страницата
Под ½ от страницата +
снимка
Под ½ от страницата +
снимка
Под ½ от страницата +
снимка
Под ½ от страницата

12.06.2006г.

дс

Коментар

1 страница + сн мка

09.07.2006г.

дс

Интервю

Под ½ от страницата

14.07.2006г.

дс

Статия

18.07.2006г.

дс

Коментар

26.07.2006г.

дс

Статия

Под ½ от страницата
1 страница + снимка +
графика
Под ½ от страницата

05.06.2006г.

06.06.2006г.

07.06.2006г.

10.06.2006г.
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Под ½ от страницата
Под ½ от страницата +
снимка
Под ½ от страницата
Под ½ от страницата +
снимка
Под ½ от страницата +
снимка
Под ½ от страницата +
снимка
Под ½ от страницата +
снимка
Под ½ от страницата
Под ½ от страницата +
снимка
Под ½ от страницата +
снимка
Под ½ от страницата +
снимка
2 страници + снимка +
графика
Под ½ от страницата
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05.12.2006г.

Стр.1 и дс

06.12.2006г.

дс

11.12.2006г.

дс

14.12.2006г.

дс

05.09.2007г.

Стр.1 и дс
дс

06.09.2007г.
дс
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Коментар, Статия,
2 страници + снимка
Интервю
Статии
Под ½ от страницата
Под ½ от страницата +
Коментар
снимка
Под ½ от страницата +
Интервю
снимка
Репортаж,Статии, 2 страници + снимка +
Коментар
графика + списък
Под ½ от страницата +
Интервю
снимка
Под ½ от страницата +
Коментар
снимка

Таблица №2: Таблица за използваните индикатори /брой ключови думи
и словосъчетания/ и определяне на контекста за тяхната употреба
в изследваните материали във в. „Труд”
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Видно от информацията в изготвените таблици е наличието на кампанийно отразяване на проблема с досиетата на ДС. За период от 7 г. темата е отразена в над 50
материала в 34 броя – основно през 2006 г., когато е приет последния закон за досиетата /Таблица 1/. В тази връзка е видно, че за 2006 г. година са установени над 20 материала от различен вид по темата. В допълнение темата е била на първа страница на
вестника 7 пъти, което води до извода, че възприета, като значима и обществено актуална. В останалите периоди темата не се поставя, като значима. От 2001 - 2006 г.
темата за разкриване на документите на ДС е установено, че е поставяна един път на
първа страница, въпреки че има представен обширен материал по нея. В останалите –
установени материали, темата е поставяна във вътрешните страници на ежедневника.
Друг показателен пример за кампанийното отразяване на проблема е 2007 г..
През 2007 г. са установени само 2 статии по проблема, като броевете са отпечатани в
края на годината, една от статиите има и първа страница
Относно другата характеристика на контент-анализа – обема на материалите, те
рядко надвишават половината от съответните страници в изданието, където са отразени. От отразените по темата материали за 2001 - 2006 г. темата е заемала сам два
пъти повече от една цяла страница. За 2006г. отразените по темата материали, които
заемат над 1 страница от изданието са 9. За 2007 г. материала, който е заемал повече
от една страница от изданието, е един.
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От Таблица № 2 са видни основните насоки и нагласи при отразяване на проблема в обществото. На база данните отразени в таблицата може да се определи една негативна тенденция, налагана при решаването на проблема с разкриването на досиетата на ДС. В изследването са заложен следните основни индикатори – „Закон за досиетата”, „Закон за защита на класифицираната информация/ЗЗКИ/”, „Лустрация” и
техните производни в контекста на текстовете в материалите.
Видно е, че тези индикатори за целия период от 2001 – 2007 г. са използвани
изключително рядко:
- „Закон за досиетата” – 8 пъти /2001 – 3 пъти, 2006 – 5 пъти/;
- ЗЗКИ – 13;
- „Лустрация” – 21 пъти, като 11 пъти е използван само в един материал –
интервю от 2006 г.
Предвид горното е видно, че проблема с документите на ДС не е разискван по начин насочващ неговото решаване по правен път, обширните материали в изданието,
включително интервюта от компетентни по темата анализатори и специалисти, репортажите и статиите имат разнороден характер – социологически, психологически,
политически, литературен, но различен от правото. Липсата на обективно – правен
подход, при определянето на начина за решаване на проблема, води до ситуация наподобяваща периода на маккартизмът в САЩ от 50 - 60те години на миналия век:
използване на комисии, които на базата на заложени индикации и придобити данни
/част от тях твърде недостатъчни, недоказани или формални/ водят до негативни
правни последици.
Другият най-малко използван индикатор е „Национална сигурност” – 2 пъти за
целия период, което е може да се определи, като показател за липсата на връзка между разбирането за националната сигурност и процеса по разкриване на документите
на ДС. Индикатора „Комисия по разкриване на досиетата” е индикатор, който се
свързва пряко с процеса по разкриване на документите на ДС, индикатора е използван над 50 пъти в текстовете. Предвид това, вероятно в обществото е наложено разбирането, че Комисията по досиетата ще бъде решение на проблема.
Индикаторите, които определят проблема са използвани в път повече от посочените по-горе, „агент” за периода е използван над 100 пъти, „ДС” – над 200 пъти.
Индикатора „досие” се е наложил, като обозначаваща не само за всички документи
на ДС, но и обобщаващ за процеса свързан с разкриването и негативната оценка за
процеса – индикатора е най-използванията – над 320 пъти.
Включването в групата на индикаторите „доносници/ченгета” и „сътрудници на
ДС” цели да се определи положителното или отрицателното отношение към проблема, което се изразява в обществото в конкретния период, през който се реализира неговото решаване. Индикатора „сътрудници на ДС”, който изразява едно по-положително отношение или по-неутрално такова, като индикатора „агенти”, към съпричастните към дейността на ДС лица е използван над 50 пъти. За разлика от индикатора
„доносници/ченгета”, който изразява крайно негативно отношение към същата категория лица е използван над 20 пъти. В тази връзка, като обобщение на използваните
индикатори в цялостното отношение на публикуваните материали е видно следното:
Положителното отразяване на проблема по разкриване на документите на ДС е
установено в 9 от общия брой материали. Отрицателната насоченост е установена в
20 от общия брой от материалите, като в тези материали са включени негативни
оценки и анализи върху дейността на ДС и съпричастните към нейната дейност лица.
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В тази връзка е видно, че крайно негативния индикатор „доносници/ченгета” в основната си част е използван точно в тези материали. Останалите материали са представили неутрално процеса.
Поставянето на правото във второстепенна роля, при представянето на проблема
пред обществото, липсата на реална обществена инициатива, включително и от специалистите в областта, които да насочат основното внимание на законодателя за налагане на лустрацията е довело до задаване на курс за решаването на проблема неефективно. Правото е използвано до момента в който трябва да бъдат урегулирано положението и последващото разкриване на документите – оттам правото отстъпва
място на – морални категории и чувства, като срама и обидата. В тази връзка, въпреки наличието на закон и работеща около десетилетие Комисия, все още могат да се
открият посочените по горе – индикатори в контекста на нерешен проблем в множество издания. Анализи, интервюта, статии продължават да насочват вниманието за
„агентите”, „доносници/ченгета” които управляват и към момента държавата, „ДС” ,
която продължава да репресира и други подобни примери.
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ПРИНЦИПЪТ ЗА ДОБРОСЪВЕСТНОСТ ПО БЪЛГАРСКОТО
И ГЕРМАНСКОТО ГРАЖДАНСКО ПРАВО
доц. д-р Александър Ангелов Иванов
Бургаски свободен университет и ЮЗУ „Неофит Рилски“

THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN BULGARIAN
AND GERMAN CIVIL LAW
Assoc. Prof. Alexander Angelov Ivanov, PhD
Burgas Free University and South-West University „Neofit Rilski“
Abstract: This study is dedicated to the principle of good faith in Bulgarian and German
civil law. Attention is paid to the questions of the essence and the application field of this
principle according to the German theory due to the influence on the Bulgarian theory and
the closeness between the legal regulations. Issues of the relationship between good faith,
on the one hand, and other categories such as equity, good manners, customary practice
and abuse of rights are also addressed.
Key words: Objective good faith, general clause, equity, good manners, custom, abuse of
rights
1. Увод
Терминът „добросъвестност“ се използва в различни европейски законодателства1. С течение на времето категорията добросъвестност е получила статуса на принцип в гражданското право2 на някои европейски страни, сред които е и Германия3.
Влиянието на германската доктрина върху мисленето на фактическите създатели на
Закона за задълженията и договорите4 е намерило отражение и при уредбата на добросъвестността в обективен смисъл5. По тази причина едно изследване на теориите,
свързани със същността и приложното поле на принципа за добросъвестност по германското гражданско право би трябвало да представлява за нас теоретичен интерес.
1
Вж. например аrt. 1134 (3) от Френския граждански кодекс (CCF); § 157, § 162, § 242 и § 826
от Германския граждански законник (BGB); чл. 2 от Швейцарския граждански кодекс (SCC);
art. 1175, art. 1337, art. 1358, art. 1366, art. 1375, art. 1460 (2) от Италианския граждански кодекс
(ICC); art. 3:12, art. 6:2 от Гражданския кодекс на Нидерландия (BW); ст. 1, п. 3 от Гражданския
кодекс на Руската федерация (ГКРФ).
2
Съгласно чл. 1:201 от PECL всяка страна трябва да действа добросъвестно и съобразно с
почтеността в оборота – вж. Principles of European Contract Law. Parts I and II / O. Lando, H.
Beale (eds.). The Hague: Kluwer Law International, 2000. P. 113 - 119.
3
Освен Германия сред тях са Швейцария и Нидерландия, където това е закрепено и законодателно. В Италия теорията е единна по въпроса за наличието на този принцип – за тези страни
вж. подробно в: Hesselink M. W. The Concept of Good Faith, in Towards a European Civil Code.
4th ed. The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 2010, p. 619-649.
4
Сред тях са професорите Александър Кожухаров и Иван Апостолов. Това личи не само от
сравнението между § 242 BGB и чл. 63 ЗЗД, както ще се види по-нататък в изложението.
5
Субективната добросъвестност (напр. тази по чл. 70-72 ЗС), която се изразява в незнание на
определени факти и обстоятелства с правно значение, не е предмет на настоящото изследване.
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Поради ограничения си обем настоящото изследване е посветено само на кратък
сравнителен преглед и на очертаване на проблемите, свързани със съотношението
между добросъвестността и други категории като добри нрави, справедливост, обичайна практика и злоупотреба с право.
2. Принципът за добросъвестност в българското гражданско право
Когато се говори за добросъвестност в обективен смисъл по действащото законодателство, обикновено се има предвид чл. 63, ал. 1 ЗЗД, по силата на който всяка от
страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин. Терминът обаче се използва в този смисъл и в други разпоредби на ЗЗД. Съгласно чл. 12 ЗЗД при воденето на преговори и
сключването на договори страните трябва да действуват добросъвестно. По силата на
чл. 25, ал. 1, изр. 1 ЗЗД се приема, че условието на сделката се е сбъднало, ако страната, която има интерес от несбъдването му, недобросъвестно е попречила да настъпи то6. Ако длъжникът е бил недобросъвестен, той отговаря за всички преки и непосредствени вреди – чл. 82, изр. 2 ЗЗД. Отделните уговорки трябва да се тълкуват във
връзка едни с други и всяка една да се схваща в смисъла, който произтича от целия
договор, с оглед целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността –
чл. 20, изр. 2 ЗЗД.7
Обстоятелството, че в множество разпоредби е заложена една и съща идея, е довело до разбирането за наличие на принцип на добросъвестност в българското гражданско право, което е намерило отражение както в по-старата8, така и в новата правна
литература9. Въпреки това въпросът за естеството на този принцип не е бил предмет
на специално изследване. Единственото съчинение, в което е засегнат този въпрос, е
посветено на преддоговорната отговорност, където той е разгледан в светлината на
чл. 12 ЗЗД10.
2.1. Добросъвестността по ЗЗД (отм.)
Съгласно чл. 29 ЗЗД (отм.) договорите трябва да бъдат изпълнени добросъвестно;
те задължават не само за това, което е изразено в тях, но още и за всички последствия, които, според справедливостта, обичая или закона изтичат от тях. Източник на
рецепция е art. 1124 Codice civile, респективно art. 1134 Code civile. Според А. Кожухаров член 29 от ЗЗД (отм.) се отнася до всички облигационни отношения и съставлява една обща повеля, отправена толкова към дължника, колкото към кредитора, въплащава един общ принцип в системата на нашето облигационно право11. Понятието
„добросъвестност“ не е нищо друго, освен едно отражение на идеята за справедли-

6

Срвн. пар. 162 BGB.
Вж. също чл. 21, ал 2 и чл. 91, ал. 1 ЗЗД.
8
Вж. Апостолов, И. Облигационно право. Общо учение за облигацията. С., 1947, с. 32;
Кожухаров, А. Excepcio doli generalis. Съществува ли по нашето право? Архив за правни
науки. Год. 1, кн. 1. С.: 1940, с. 137 и с. 148.
9
Вж. Калайджиев, А. Облигационно право. Обща част. Пето издание. С.: Сиби, 2010, с. 24;
Тасев, С. и Марков, М. Гражданско право. Обща част. Помагало. С.: Сиби, 2015, с. 26.
10
Вж. Стойчев, К. Преговори за сключване на договор и преддоговорна отговорност. Второ издание. С.: Сиби, 2007, с. 116 и сл.
11
Кожухаров, А. Цит. съч., с. 137.
7
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вост12. За И. Апостолов добросъвестността по смисъла на чл. 29 ЗЗД (отм.) представлява „един мащаб на социална етика“13.
2.2. Принципът за добросъвестност по действащото законодателство
След приемането на новия ЗЗД е било изразено виждането, че по тълкувателен
път можем да стигнем до извода за наличието на „обективна добросъвестност“ (чл.
63, ал. 1 ЗЗД) и „субективна добросъвестност“ (чл. 70-72 и др. ЗС)14. Такова деление е
познато на германската дотрина, която различава „Treu und Glauben” (обективната) и
„guter Glaube” (субетивната) добросъвестност15. В правната литература е изразено и
разбирането, че терминът „добросъвестност“ е антоним на вината16. Според едни автори недобросъвестността обикновено се разбира като синоним на умисъла17, а според други – умисълът и грубата небрежност са синоними18. Според М. Павлова
изискването за добросъвестност се включва в съдържанието на добрите нрави, а недобросъвестността е несъблюдаване с правилата на морала19. По повод на фикцията
за сбъдване на условието по чл. 25, ал. 1, изр. 2 ЗЗД се отбелязва, че в гражданското
право под недобросъвестност се разбира умишлено поведение или такова при груба
небрежност20. Във връзка с чл. 12 ЗЗД се приема, че добросъвестно е идентично с лоялно поведение, полагане на дължимата грижа с цел да не се увреди насрещния партнор, спазване на поведение, което се изисква от добрите нрави21. Според К. Стойчев в
случая под добросъвестност законът има предвид не психическото преживяване, а й
се придава смисъл на етическа категория22. Чрез нея се изразява представата за
положителното, одобряваното, достойното за следване, дължимото в етически план23.
3. Принципът за добросъвестност в германското право
3.1. Принципът за добросъвестност в германската теория
При подготовката на BGB било направено предложение за санкциониране на
exceptio doli generalis, но то било отхвърлено както от първата, така и от втората комисия24. Като достатъчна гаранция на правилния делови оборот можел да служи
принципът „Treu und Glauben”, който се разбирал в неговия по-тесен смисъл на
„Vertragstreue”25. При обсъждането в Райхстага обаче било прието, че exceptio doli

12

Цит.съч., с. 138.
Апостолов, И. Цит.съч., с. 34. „Добросъвестността е средство за запълване на празнини на
закона или на договора.“ – с. 36.
14
Василев, Л. Гражданско право на Народна република България. Обща част. 1956, с. 96.
15
Вж. напр.: Oertmann P. Das Recht der Schuldverhaеltnisse. Berlin: Heymann, 1899. S. 13.
16
Герджиков, О. Конфискацията при недействителните сделки. С., 1988, с. 58.
17
Попов, Л. Вина и договорна отговорност по българското облигационно право. С., 1962,
с. 242-243.
18
Кожухаров, А. Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение. Книга
първа. С., 1992, с. 231.
19
Павлова, М. Гражданско право. Обща част. С.: Софи-Р, 2002, с. 90 и с. 92.
20
Цит.съч., с. 501.
21
Голева, П. Облигационно право. С.: Нова звезда, 2015, с. 65.
22
Стойчев, К. Цит.съч., с. 118.
23
Цит.съч., с. 120.
24
Покровский, И. Основные проблемы гражданского права. Петроград, 1917, с. 253.
25
Vertragstreue – в превод означава вярност към договора (задължението) – вж. Кожухаров, А.
Цит. съч., с. 142 и посочените там автори.
13
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generalis се включва в понятието „Treu und Glauben”26. Разбирането, че основната
идея на разпоредбата на § 242 BGB е същата онази, която е управлявала пандектната
exceptio doli generalis, е имало поддръжници и в теорията27. Длъжникът трябва да изпълни престацията така, както изисква добросъвестността с оглед на обичаите при
обмена – § 242 от BGB28. Общоприето е разбирането, че с § 242 BGB законодателят
допуска намеса в регулирането на облигационните отношения29. Единно е разбирането, че § 242 BGB се отнася и за извъндоговорните облигации. Безспорно е също така,
че правилото регулира поведението и на двете страни по облигационното отношение –
ако длъжникът трябва да престира съобразно изискванията на добросъвестността, то
мащабът, установен от тях, определя и съдържанието на вземането. Обект на научни
дискусии са въпросите относно основанието и обема на тази намеса. Според една от
теориите, обосновани още преди влизането на BGB в сила, § 242 BGB е призван да
послужи в случаите на празнота в правната уредба, т.е. когато страните не са съгласували някои въпроси и липсва диспозитивна уредба. Поддържниците на това разбиране считат, че § 242 се отнася само до способите и обстоятелствата на изпълнението.
Когато съществува задължение (наличността на което се определя независимо от
§ 242), неговото изпълнение трябва да протече така, както изискват добросъвестността и обичаите в практиката. При прилагането на § 242 както за договорните, така и за
извъндоговорните отношения, се изхожда от предполагаемата воля на страните.
Нейното съдържание в договорните отношения трябва да се определи чрез тълкуване
на наличните уговорки, а при извъндоговорните отношения – чрез установяване на
предполагаемата воля на страните – обикновените порядъчни граждани30. По този начин обемът на намесата по § 242 от BGB се определя от основанието й – наличната
празнота в уредбата на облигационното отношение. По мое мнение по този начин регулиращата функция на принципа се ограничава до задачи, които могат да се решат и чрез тълкуването въз основа на обичайната практика, при която също се изхожда от предполагаемата воля на страните, и чрез правоприлагането по аналогия
като способ за преодоляване на празноти в правото. За разлика от договорните облигационни отношения, които са основани на автономията на волята, извъндоговорните имат в основата си социални оценки, които са обективно съществуващи в оборота ценности31. По тази причина и като критика на представената теория била създадена друга теория, основана на нравствените ценности. Според нея Treu un Glauben е
норма за решаване на правния спор, която при конкретните обстоятелства дава правилно решение от гледна точка на социалния идеал32. При постановяване на решението оценката на интересите на страните трябва да се извърши от гледна точка на
социалния идеал, при който всяка от страните би изхождала не само от собствените
интереси и цели, но също така би приела интересите на другата страна33. Тази теория
26

Покровский, И. Цит.съч., с. 253.
Вж. Danz Е. Die Auslegung der Rechtsgeschaefte: Zugleich ein Beitrag zur Rechts- und Thatfrage.
Jena: Fischer , 1911, s. 145 и другите автори в: Кожухаров, А. Exceptio doli generalis..., с. 134.
28
Срвн. с § 157 BGB: „Договорите трябва да се тълкуват в съответствие с изискванията на
добросъвестността, като се отчитат обичаите в оборота”.
29
Schmidt J. Kommentar zum BGB mit Einfürungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 2. Recht der
Schuldverhältnisse. Einleitung zu § 241-243. Aufl age 13. Berlin, 1995. Rn. 55.
30
Schmidt J. Op.cit., Rn. 60.
31
Вж.: Dernburg H. Die Schuldverhältnisse nach dem Rechte des deutschen Reichs und Preußens. 3.
Auflage. Halle, 1905. S. 27.
32
Stammler R. Das Recht der Schuldverhältnisse in seinen allgemeinen Lehren. Berlin, 1897. S. 42-43
27

33

Ibid, S.42-43.
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също била подложена на критика, тъй като е свързана с нравствените задължения, а
правото не може да поставя пред себе си такива високи цели. Законът не е имал предвид нищо друго освен това, че съдията трябва да се ръководи от това, че в облигационното отношение „... съгласно целта на сделката и обичая един порядъчен и справедливо мислещ човек може да очаква (от другата страна)“ (nach den Zwecken des
Geschaefts und der Sitte anstaendig und gerecht denkenden Menschen erwartet werden
durfte) 34. По този начин акцентът се поставя върху обичайната практика
(Verkehrssittе) и възниква въпросът за съотношението й с добросъвестността, на
което ще бъде отделено внимание по-нататък в изложението. От друга страна,
това разбиране показва и връзката между добросъвестността и добрите нрави,
която също представлява теоретичен интерес.
Поддръжниците на теорията, основана на нравствените ценности, смятат, че
принципът „Treu und Glauben” трябва да разреши не само въпроса за тълкуване на договора или за начина на неговото изпълнение, но и въпроса за неговото съществуване: не само „das wie” (как), но и „das ob” (дали) да се изпълни35. Правилото на § 242
BGB се отнася не само към изясняване способите за изпълнение на задължението, но
също така и преди всичко – към решение на въпроса за това, има ли задължение; в
изискването на закона длъжникът да изпълни добросъвестно се съзира границата и на
претенцията на кредитора, по същество близка до идеята на exceptio doli generalis. По
мнението на някои автори уговорката за добросъвестност се оказва толкова отворена
„норма“, че губи всякакво съдържание и се отъждествява със справедливостта,
aequitas като опозиция на ius strictum36. Treu und Glauben е обективно мерило, в съответствие с което това, което съгласно общото мнение противоречи на порядъчността
в оборота, трябва да бъде лишено от правна сила и защита от съдията37.
3.2. Приложение на принципа за добросъвестност в германската съдебна
практика
В периода между двете световни войни областта на приложение в съдебната
практика на принципа на добросъвестност постепенно се разширява. Тя обхваща не
само въпросите на изпълнението, като въз основа на принципа се стига до идеята за
наличието в облигационното отношение на т.н. допълнителни задължения
(Nebenpflichten)38, но и на задълженията на страните в преддоговорните отношения
(culpa in contrachendo)39. Въз основа на принципа за добросъвестност се решава въпросът за наличието на злоупотреба с право (макар на него да е посветен специално
§ 226 BGB), както и за стопанската непоносимост на изпълнението.
В годините след Втората световна война натрупаната в Германия огромна по
обем съдебна практика с позоваване на § 242 BGB започва да се систематизира въз
основа на функционален критерий, познат от римското право40. Според Папиниан
34

Dernburg H. op.cit., S. 26.
Wendt Die exceptio doli generalis im heutigen Recht oder Treu und Glauben im Recht der
Schuldverhältnisse. Archiv für die civilistische Praxis. 100. Bd., H. 1 (1906), s. 86 ff.
36
Esser J. Wandlungen von Billigkeit und Billigkeitsrechtsprechung im modernen Privatrecht //
Summum ius summainiuria. Tubingen: Mohr Siebeck, 1963. S. 28.
37
Endemann F. Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts. Band I. Berlin, 1903. S. 592.
38
Hamburger M. Treu und Glauben im Verkehr. Mannheim, 1930. S. 61. След реформата на
облигационното право тези задължения възникват на основание § 241, II BGB.
39
След реформата на облигационното право тези задължения възникват на основание § 311
BGB.
40
Вж. Wieacker F. Zur rechtstheoretischen Präzisierung des § 242 BGB. Tubingen: Mohr Siebeck, 1956. S. 22.
35
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трите функции на преторското право по отношение на строгото цивилно право са ad
iuvandi, vel supplendi, vel corrigendi iuris civilis gratia41. Към първата група F. Wieacker
отнася не само случаите на конкретизация, но и на разширяване на хипотезиса на
абстрактно формулираната правна норма: уточняване съдържанието и обема на престацията; разкриване съдържанието на облигацията, което следва от природата на договора от определен тип, независимо от това дали е изразено в договора на страните
(naturalia negotii); допълнителните задължения на страните, произтичащи от лоялността (Schutzpflicten), които са свързани както с преддоговорната отговорност, така
и с ограниченията при осъществяване от кредитора на вземането спрямо длъжника
(culpa in exigendo); случаите на явно несъответсвие между престациите или явна несправедливост при осъществяване на правата (minima non curat praetor).
Втората група случаи се свързва с възражението за недобросъвестност, познато
още от римското право. Exceptio doli се прилага във връзка със следните правила: недопустимо е да се влиза в противоречие със собствените постъпки, които са могли да
предизвикат у другите правни очаквания и да се разчита на тях – venire contra factum
proprium (да се действа въпреки собственото предшестващо поведение). Недопустимо е да се претендира от съда това, което (както е известно и на самия ищец) подлежи на връщане – dolo facit qui petit quod statim rediturum est. Тук възражението води
до отхвърляне на вземането поради липсата на устойчив интерес. Не може да искаш
от другия справедливост ако ти самият си несправедлив – quoque42. Exceptio doli се
противопоставя също така на несправедливото, безогледно преследване на своето
право (inciviliter agere) – злоупотребата с право.
Третата група случаи е свързана с коригиращата функция на правоприлагането и
с т.н. съдийско правотворчество (richterliche Neuschoepfung). Тук попадат отказът от
принципа на номинализма и допускането на възможността за преразглеждане условията на договора при съществено изменение на обстоятелствата за възстановяване
еквивалентността на насрещните престации. Възстановяването на справедливостта се
заключава в отчитане изискванията на времето43.
4. Добросъвестността и други близки категории в системата на българското
гражданско право
4.1. Добросъвестност и справедливост
Връзката между тях е намерила отражение при уредбата на стопанската непоносимост. По силата на чл. 307 ТЗ съдът може по искане на една от страните да измени
или да прекрати договора изцяло или отчасти, когато са настъпили такива обстоятелства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и запазването на
договора противоречи на справедливостта и добросъвестността. Още преди приемането на цитираната разпоредба се отбелязва, че добросъвестността определя съдържанието на дължимото44. Във връзка с чл. 29 ЗЗД (отм.) се подчертава, че длъжникът
при задоволяване на легитимния интерес на кредитора и последният при упражнението на своето право да иска изпълнение трябва да се ръководят от изискванията на
41

D. 1,7,7,1. В съвременната германска коментарна литература има и деление на функциите на
конкретизираща, допълваща, ограничителна и коригираща – вж. Palandt Kommentar zum BGB.
75 Auflage. Muenchen, 2016, § 242, Rn 15-16.
42
Например лице, което недобросъвестно е попречило на настъпването на отлагателно условие
на сделката, не може да се позовава на това, че условието не е настъпило (§162 BGB).
43
Wieacker F. Op.cit. s. 40.
44
Кожухаров, А. Облигационно право.., с. 166 и с. 267.
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добросъвестността и справедливостта45. Някои автори направо приемат, че добросъвестността е израз на справедливостта46. Според това разбиране няма разлика между
това да кажеш „добросъвестността изисква“, „справедливостта изисква“ или „правото изисква“47. Така Ц. Торбов отбелязва, че законодателството не говори навсякъде
изрично за справедливост, често се срещат и термини като добросъвестност, добри
нрави, нравствено задължение, естествено право и др.48 Заслужава да се отбележи, че
с цел да се избегне терминологично смесване на принципа за добросъвестност с добросъвестното заблуждение ГК на Нидерландия в първия случай е заменил „добросъвестност“ с двойка синоними, които се отнасят до различни аспекти на справедливостта49. Като отражение на принципа на добросъвестност може да се окачестви и
чл. 33 ЗЗД, който предвижда, че е унищожаем договорът, сключен поради крайна
нужда при явно неизгодни условия. Критерият „явно неизгодни условия“ пък се основава на справедливостта. Принципът за добросъвестност дава възможност, въз основа на чл. 92, ал. 2 ЗЗД, ако неустойката е прекомерно голяма в сравнение с претърпените вреди съдът да намали нейният размер. Може да се поддържа, че добросъвестността, за разлика от справедливостта, е непосредствено свързана с квалифициране на отношението от гледна точка на страните по него, а не и от трети
лица.
4.2. Добросъвестност и добри нрави
Тълкуването на договора с оглед добросъвестността, както и изискването страните да изпълняват договора добросъвестно, символизира принципиалния отказ от
(чистата) волева теория. Граница на свободата на договарянето и отстъпление от волевата теория са добрите нрави съгласно чл. 9 ЗЗД. Че недобросъвестно е поведението, което е в разрез с добрите нрави, се поддържа и в съдебната практика50
По повод съотношението между § 138 и § 242 BGB се отбелязва, че предписанието да не се нарушават добрите нрави е обърнато към всеки, който сключва договор.
Частната автономия при това в духа на ограничителния модел на правото се ограничава само отвън, вътрешната й сфера остава незасегната. Добросъвестността по принцип има сила само в рамките на вече съществуващо облигационно отношение в широк смисъл, както за това свидетелства понятието „длъжник“ (§ 242). Правото извежда принципа за добросъвестност от самата природа на облигационното отношение
като лична връзка между кредитора и длъжника, а не асоциира този принцип с минималните стандарти на социален морал, обърнати към всеки. Докато § 138 ограничава
частната автономия отвън, § 242 в известен смисъл оформя облигационното отношение отвътре51. Това разбиране за добросъвесността търпи критика, тъй като не е в
състояние да обясни защо се носи преддоговорна отговорност.

45

Диков, Л. Облигационно право. Обща част. С., 1943, с. 57.
Цончев, К. Подобренията. С., 1971, с. 87-88.
47
Hesselink M. W. Op. cit. p 640.
48
Торбов, Ц. История и теория на правото. С., 1992, с. 364.
49
Hartkamp A.S. Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands // The American
Journal of Comparative Law. 1992. Vol. 40. No. 3. P. 554 - 555
50
Вж. Р. 739-2011-Софийски апелативен съд (влязло в сила).
51
Schapp J. und W. Schur Einfuerung in das Buergerliche Recht. 3 Auflage. Muenchen: Franz
Vahlen, 2003, s. 290.
46
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4.3. Добросъвестност и обичaи в практиката
Тази връзка е намерила законодателен израз в чл. 20 ЗЗД и § 157 BGB. От същността на добросъвестността следва, че даже ако страните в конкретния случай не са
били запознати с обичайните възгледи по един или друг въпрос, те се съобразяват с
наличието на тези възгледи и, ако не включат в договора някакви своеобразни определения, им се подчиняват. Считам, че от граматическото и логическото тълкуване на чл. 20 ЗЗД следва, че обичаите в практиката са различен от добросъвестността критерий. Обичаите в практиката може и да не съответстват на господстващите нравствени възгледи. Целта на принципа за добросъвестност е да предотврати неудържимия егоизъм, и да установи равновесие на интересите на страните по
облигационното отношение, доколкото това се изисква от нравствените визгледи
на обществото. Страните са свободни да се отклонят от приложението на обичаите в практиката при тълкуването на догодвора, стига да направят съответната уговорка. Договарящите се обаче не могат да уговорят, че при тълкуване на
договора им няма да се прилага принципът за добросъвестност, който е установен
в обществен интерес с императивна правна норма.
4.4. Добросъвестност и забрана за злоупотреба с право
По силата на чл. 2 от Швейцарския граждански кодекс всеки трябва да упражнява правата и изпълнява задълженията си добросъвестно. Очевидната злоупотреба с
право е недопустима. Според Таджер добросъвестността представлява предел при
упражняване на субективните права52. Злоупотребата с право е противоправна, тя е
налице, когато правото се упражнява недобросъвестно, т.е. злоупотребата се изразява в недобросъвестното упражняване на законно признато право, като доказването на недобросъвестността е в тежест на пострадалия53. Злоупотребата с право
ще е налице, когато носителят (...) действа недобросъвестно, т.е. умишлено или грубо
небрежно54. Като отражение на принципите за добросъвестност и за забрана за злоупотреба с право може да се окачестви чл. 87, ал. 4 ЗЗД. Без съобразяване с принципа
за добросъвестност трудно може да се приложи чл. 289 ТЗ, който има за източник
на рецепция § 226 BGB55. От принципа за добросъвестност се изхожда и при уредбата
на възражението за неизпълнен договор по чл. 90 ЗЗД.
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ПРАВНИ И СОЦИАЛНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ОТНОСНО
ГРАТИФИКАЦИОННОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
ПО ЧЛ. 222, АЛ. 3 КТ
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LEGAL AND SOCIAL CONSIDERATIONS CONCERNING THE
GRATIFICATION COMPENSATION UNDER ART. 222, AL. 3 LC
Assoc. Prof. Andrey Aleksandrov
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Резюме: Сред обезщетенията, дължими от работодателя при прекратяване на
трудовото правоотношение, се откроява едно плащане, което поставя редица
проблеми: т.нар. гратификационно обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. Правната
теория изтъква, че то има социалното си значение като израз на благодарност за
дългогодишната работа и лоялността на служителя. Затова и размерът му е
диференциран в зависимост от предходния стаж при същия работодател. Разбира
се, посоченият социален смисъл на обезщетението не бива да се абсолютизира.
Дали служителят е бил лоялен в работата си и дали работодателят му дължи
„благодарност“ са въпроси, които могат да изглеждат много различно в различните житейски ситуации. Изследването е съсредоточено върху редица практически
проблеми, свързани с разглежданото обезщетение и се стреми да даде предложения
за тяхното преодоляване.
Ключови думи: прекратяване на трудов договор, пенсиониране, благодарствено
обезщетение
Abstract: Among the benefits payable by the employer upon termination of employment,
one payment stands out, which raises a number of problems: the so-called „gratification
compensation” under Art. 222, para. 3 LC. Legal theory argues that it has its social
significance as an expression of gratitude for the long-standing work and loyalty of the
employee. Therefore, its size is differentiated depending on the previous work experience
with the same employer. Of course, the stated social meaning of the compensation should
not be absolutized. Whether the employee has been loyal in his job and whether the
employer owes him „gratitude“ are questions that can look very different in different
situations in life. The study focuses on a number of practical problems related to the said
compensation and seeks to make suggestions for how to overcome them.
Key words: termination of employment contract, retirement, gratification compensation
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I. Общи предпоставки за възникване на правото на обезщетение по чл. 222,
ал. 3 КТ
Обезщетението, чиито характерни правни проблеми са обект на анализ в настоящото изложение, е уредено в чл. 222, ал. 3 КТ.1 От цитираната разпоредба могат да се
изведат следните общи предпоставки за възникване на правото на обезщетение:
а) Прекратяване на трудовия договор, независимо от основанието за това
Най-често основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, при което
се дължи разглежданото обезщетение, е чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ (при придобиване на
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст), но това не е задължително. Договорът може да се прекрати и на друго основание, например по взаимно съгласие, след
като служителят е придобил право на пенсия. Правото на обезщетение отново ще
възникне.2
Без съмнение, при действащата правна уредба могат да се изразят сериозни съмнения към социалния „гратификационен“ смисъл на обезщетението, на който често
се настоява в доктрината.3 Съмнително е дали работодателят е особено „благодарен“
на служител, на когото налага дисциплинарно уволнение. Ако обаче той е придобил
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, обезщетение ще е дължимо пряко по
силата на закона, а работодателят няма право на преценка дали да го изплати или не.
Тук следва да се има предвид, че в началото на 2015 г. бяха приети промени в
осигурителното законодателство и отпадна изискването за прекратяване на осигуряването като предпоставка за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст (с
отмяната на чл. 94, ал. 2 от КСО).4 Така много работници и служители започнаха да
се пенсионират, без да спират да работят. Това доведе до разминаване във времето на
отпускането на пенсия и датата, на която се прекратява трудовият договор, респ. момента, в който става дължимо обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ. При сега действащия режим не е изключено работникът или служителят да започне да получава
пенсия и да продължи да работи, а правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ да
възникне месеци или дори години по-късно, при прекратяване на трудовия договор.
б) Работникът или служителят трябва е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, вкл. пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален
размер по чл. 68а КСО (без значение дали реално го е упражнил)
Предпоставките за придобиване на това право са уредени в осигурителното законодателство – чл. 68 и сл. КСО.5
1
Вж. по-подробно напр. Мръчков, В. Трудово право, 9-то изд., Сиби, С. 2015, 681-682; Лазарова, В. Проблеми при прилагане режима на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ. В: Сборник
доклади от юбилейна научна конференция „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба“ Том 1. Частно право, ИК УНСС, С. 2016, 352-358.
2
Вж. Тодорова, Л. Правото на работника или служителя на обезщетение при прекратяване на
трудовото правоотношение, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В: Трудови отношения 2020. Книга – годишник, ИК „Труд и право“ 2020 г., 488-494.
3
Средкова, Кр. Трудово право. Специална част. Дял I, Индивидуално трудово право. УИ „Св.
Климент Охридски“, С. 2011, с. 471: обезщетението „изразява благодарността за продължителното участие в обществения трудов процес“.
4
ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.
5
Относно правилата за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през
2020 г. вж. по-подробно Янакиева, В. Правила за изчисляване на осигурителен стаж при пенсиониране. Труд и осигуряване, 2020, № 1 (180), 17-21. Същия автор: Колко е лесно да се пенсионира човек през 2020 г.? Документи, необходими за отпускане на пенсия за трудова дейност. Труд и осигуряване, 2020, № 2 (181), 27-32.
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Придобиването на право на друг вид пенсия не обуславя възникването на право
на гратификационно обезщетение при прекратяване на трудовия договор.
в) Такова обезщетение не трябва да е било изплащано по друго трудово правоотношение
Еднократният характер на обезщетението се извежда от последното изречение на
чл. 222, ал. 3 КТ: обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Това
означава – при първото прекратяване на трудово правоотношение след придобито
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. „Плащането се дължи само веднъж,
тъй като правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива само веднъж.“6
Дали работникът или служителят вече е получавал обезщетение на същото основание може да се установи от вписванията в трудовата му книжка (арг. от чл. 349,
ал. 1, т. 10 КТ).
Понякога се поставя въпросът дали работодателят ще дължи „доплащане“ на разликата до по-високия размер на обезщетението при встъпване в последователни трудови правоотношения със същия работник или служител. Ако например в момента,
когато придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работникът или
служителят има прослужени 8 години при същия работодател и трудовият договор се
прекрати, обезщетението ще е в размер на 2 брутни трудови възнаграждения. Към този момент работодателят е длъжен да плати обезщетението. Дори впоследствие да се
сключи нов трудов договор между същите страни и служителят работи още 2 или повече години по него, няма да възникне право за разликата до 6 заплати, защото обезщетението е еднократно.
г) Продължителността на стажа при последния работодател е определяща за
размера на обезщетението.
Преценката се прави към датата на възникване на правото на обезщетение. В дадения по-горе пример: ако към момента на придобиване на право на пенсия работникът или служителят има прослужени 8 години при същия работодател и продължи да
работи още поне 2 години без прекратяване на договора, вече ще са изпълнени предпоставките за изплащане на обезщетението в по-високия размер от 6 заплати.
II. Някои практически проблеми, установени в практиката по прилагане на
чл. 222, ал. 3 КТ
1. Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при прекъсвания в стажа, преди да е
придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ в по-високия размер от 6 заплати се дължи и когато са налице прекъсвания в стажа при последния работодател (преди придобиване
на право на пенсия), но по време на тях работникът или служителят не е встъпвал в
други трудови правоотношения. Така десетте години могат да са събрани по две или
повече последователни трудови правоотношения между едни и същи страни.
Ако междувременно служителят да е получавал обезщетение за безработица, това е без значение за размера на дължимото обезщетение.7
6

Лазарова, В. цит. съч., с. 355. Така и: Василев, А. Обезщетения по трудовото правоотношение. С., Сиби, 1997, 87-88.
7
Вж. писмо на МТСП № 94ГГ-6 от 17.01.2010 г.: „Работодател“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или
негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образува224
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2. Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при промяна на работодателя
Изразът „при същия работодател” във формулировката на чл. 222, ал. 3 КТ понякога води до объркването, че новият работодател по смисъла на чл. 123 или 123а КТ
(напр. преобразувало се търговско дружество) не е носител на задължението за изплащане на обезщетение в увеличен размер. Едно погрешно тълкуване на нормата
може да обоснове извода, че десетгодишният стаж трябва да е натрупан след промяната, за да се приеме, че той е при „същия” работодател, респ. да възникне правото на
обезщетение в размер на шест брутни трудови възнаграждения.8
Подобно тълкуване не отчита принципа, че положението на работника или служителя не може да се влошава в резултат на извършената промяна на работодателя и
той да загубва права, които вече е придобил или би придобил, ако промяната не беше
настъпила. Работникът или служителят има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от шест месеца, ако през последните десет
години от стажа си е бил страна по същото трудово правоотношение, макар и междувременно да е настъпила промяна на работодателя в това правоотношение.9
3. Обезщетения по чл. 222, ал. 3 КТ с по-привилегирован режим
Обезщетенията, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, са
уредени в Кодекса на труда в минимални размери. Възможно е правото на обезщетение да възникне и в по-висок размер, ако това е предвидено в друг нормативен акт
или е договорено с индивидуален или колективен трудов договор. Възможни са и
други отклонения от общия режим.
На първо място следва да се посочи, че правото на обезщетение възниква в увеличения размер от шест заплати и в някои случаи, при които работникът или служителят е работил при различни работодатели пред последните 10 години, но в една и
съща система. Те са уредени в Постановление № 31 на МС от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда –
напр. по отношение на педагогическите и медицинските кадри, както и на артистичния и художествено-творческия персонал, когато през последните десет години от
трудовия им стаж преди придобиване право на пенсия са работили в организации и
звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието, здравеопазването, социалните грижи, културата и изкуството. От една страна тези дейности се оценяват като
особено обществено значими, а от друга – те се финансират от общи бюджетни средства. Това оправдава и предвиденото изключение.10
ние (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или
служители по трудово правоотношение. Бюрото по труда, където лицето е било регистрирано
като безработно, не е „работодател“ по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на КТ,
поради което то не е пречка за получаване на предвиденото в разпоредбата на чл. 222, ал. 3 КТ
обезщетение от шест брутни заплати, ако отговаря на посочените по-горе изисквания на
разпоредбата.[подчерт. мое – А.А.]“ Така и: Манолова, Н. Бюрото по труда не е работодател.
в-к „Седмичен законник“, № 39, 19 - 25 октомври 2009 г., с. 5.
8
Вж. по-подробно Александров, А. За запазването на някои имуществени права на работниците и служителите при промяна на работодателя. – Труд и право, 2010, № 11, 42–49.
9
Изрично в този смисъл е и изразеното в писмо с изх. № 26-133 от 20.04.2005 г. становище на
МТСП: „за работа при същия работодател трябва да се зачитат и случаите на запазване на
трудовото правоотношение по чл. 123 КТ.”
10
Вж. по-подробно писмо с изх. № 94-Д-40/06.05.1994 г. на МТСГ относно правото на обезщетение в увеличен размер по чл. 222, ал. 3 от КТ, във връзка с чл. 1, ал. 1 от ПМС № 31 от 1994 г.;
Банова, Е. Различният размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда. Труд и
право, 2016, № 4, 20-22. Мръчков, В. Относно размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от
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На второ място, съгласно чл. 219, ал. 6 ЗПУО при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3
от Кодекса на труда – в размер на 10 брутни работни заплати. Ако спрямо лицето се
прилага Колективният трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, размерът на обезщетението може да е и по-голям. Обезщетението по
чл. 222, ал. 3 КТ за педагогическите специалисти, които през последните 10 години
от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалисти в държавна
или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и
училищно образование, е 10,5 брутни трудови възнаграждения (чл. 33, ал. 1, т. 2 от
КТД за системата на предучилищното и училищното образование).
4. Кумулиране на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ с други обезщетения,
дължими от работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение
Гратификационното обезщетение може да бъде дължимо кумулативно с други
обезщетения, произтичащи от различни основания. Така например всяко прекратяване на трудов договор може да доведе до възникване на право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, ако има такъв и правото на ползването му не е погасено по давност (чл. 224 КТ). Възможно е също прекратяването на договора да е на
основание, при което е предвидено отправянето на предизвестие – напр. чл. 328, ал. 1,
т. 10 КТ – а работодателят да предпочете то да не се спазва. Тогава за работника или
служителя ще възникне и правото на обезщетение за неспазено предизвестие (чл. 220 КТ).
Понякога възниква колебание относно възможността за кумулиране на обезщетенията по чл. 222, ал. 2 и ал. 3 КТ. Разпоредбата на чл. 222, ал. 2 КТ предвижда, че при
прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, ал. 1, т. 9 и
чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ) работникът или служителят има право на обезщетение от
работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца,
ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е
получил обезщетение на същото основание. Обезщетенията по чл. 222, ал. 2 и ал. 3
КТ по принцип не се изключват взаимно, защото се дължат на различни основания,
които могат да възникнат едновременно: напр. трудовото правоотношение да се прекрати по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ, когато лицето вече е придобило право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст. Все пак до такава ситуация ще се стигне сравнително
рядко, защото е по-вероятно работодателят да предпочете да прекрати трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, като по този начин осуети възникването и на право
на обезщетение по чл. 222, ал. 2 КТ.11
5. Изчисляване и изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
При изчисляване на разглежданото обезщетение за база служи брутното трудово
възнаграждение за месеца, предхождащ месеца на прекратяване на трудовото правоотношение. Правилата за определяне на брутното трудово възнаграждение, от което
се изчисляват обезщетенията, са детайлно развити в разпоредбите на чл. 17 - 19
НСОРЗ. Според чл. 17, ал. 1 НСОРЗ в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията
Кодекса на труда. Труд и право, 2016, № 6, 30-34.
11
Вж. Александров, А. Обезщетения, дължими от работодателя във връзка с прекратяването на
трудовото правоотношение. – Български законник, 2018, № 12, 63-70.
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по чл. 228 КТ се включват: (1) основната работна заплата за отработеното време; (2)
възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите
системи за заплащане на труда; (3) допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; (4) допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 КТ; (5) възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 КТ; (6) възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 КТ; (7) възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 КТ.12
С допълненията в чл. 228 КТ от края на 2017 г. изрично беше предвиден и срок за
изплащане на обезщетенията, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение: не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг
срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението, заедно със законната лихва. (Преди приемането на това специално правило се прилагаха общите
гражданскоправни принципи, установени по отношение на сроковете. Ако изпълнението на едно задължение не е обвързано с изричен срок, то трябва да се изпълни
веднага. В контекста на изложеното тук работодателят следва да изплати обезщетението веднага и такова плащане ще представлява навременно и точно изпълнение на
задължението му. Ако поради липса на средства или по други причини обаче той отлага плащането, работникът или служител – кредитор на вземането следва да му отправи покана за плащане. Тя превръща безсрочното задължение в задължение с определен срок за изпълнение. Поканата имаше и важната правна последица да постави
работодателя в забава. Ако изрична покана не е била отправена в по-ранен момент,
завеждането на иск пред съда се счита за покана за изпълнение. Поради това и лихва
за забава обикновено се претендираше от момента на поканата или завеждането на
исковата молба от работника или служителя до окончателното изплащане на обезщетението. Практически с посоченото изменение отпадна необходимостта от отправяне
на изрична покана за изпълнение към работодателя.)
6. Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при работа по два трудови договора
Според становище на МТСП, изложено в писмо с Изх. № 94-ВВ-368 от
29.12.2011 г. в хипотезите на работа по външно съвместителство обезщетението е
дължимо изцяло от работодателя по основния трудов договор. Според администрацията на министерството „в случай че има подписани два трудови договора, този от
тях, който е сключен първи, е основен трудов договор, а вторият е трудов договор за
полагане на допълнителен труд – т. 12 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда. По трудовия договор за допълнителен труд не се дължи изплащане на
обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ.“
Разбира се, дори работодателят по трудовия договор за допълнителен труд да няма правно задължение да изплаща обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ, е възможно той
да е съгласен да възнагради служителя за дългогодишната му работа. Няма пречка
обезщетението да се подели между двамата работодатели или вторият работодател да
предложи допълнително обезщетение (става дума за случаите, при които и двата договора се прекратяват едновременно, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст). Подобен подход обаче няма
12

Банова, Е. Изчисляване на паричното обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. Труд и право, 2011,
№ 4, 30-31.
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пряка законова опора, затова следва да се договори в изрично споразумение, за предпочитане тристранно: между двамата работодатели и служителя. Така за всички страни би се постигнала сигурност, че обезщетението е справедливо разпределено и няма
да предизвика последващи спорове.
7. Наследяване на правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
Ако трудовият договор не е прекратен, работникът или служителят е придобил
право на пенсия и почине, основанието за прекратяване на трудовото правоотношение ще е чл. 325, ал. 1, т. 11 КТ. В този момент ще възникне и правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ.13 По своята правна природа то представлява субективно имуществено право на лицето – право на парично вземане. Като такова, то е наследимо и
в него могат да встъпят наследниците на работника или служителя в качеството си на
правоприемници на своя наследодател. Работодателят няма възможност да откаже
изплащането на обезщетението на тези лица (както впрочем и на останалите обезщетения и/или неизплатени възнаграждения към датата на прекратяване на договора).
За целта те следва да удостоверят пред него качеството си на наследници, което става
чрез представяне на удостоверение за наследници.
По принцип паричните задължения се изплащат общо на наследниците, тъй като
работодателят не е компетентен и няма задължението да изследва техните наследствени дялове. Практически най-често плащането се извършва на един от наследниците, упълномощен от останалите, а по-нататъшното разпределяне на сумата е въпрос
на техни вътрешни отношения.
8. Осигурителноправно и данъчно третиране на обезщетението по чл. 222,
ал. 3 КТ
На основание чл. 24, ал. 2, т. 8 ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включва стойността на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ. В разяснение изх. № 310-13 от 05.04.2011 г. на НАП се уточнява, че и когато са уговорени поголеми размери на обезщетенията по чл. 222 КТ, характерът на обезщетението не се
променя. То следва правния режим на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ, независимо от по-високия му размер.
Според чл. 1, ал. 8, т. 7 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски върху обезщетенията по чл. 222,
ал. 2, 3 и 4 КТ не се изчисляват и внасят осигурителни вноски.14
III. Заключение
В заключение може да се посочи, че понякога работодателите – било поради липса на средства, било по други съображения – са склонни да отричат правото на работници или служители на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. Затова е важно да се подчертае, че упражняването на правото не зависи от преценката на работодателя дали
ще „приеме“ да изплати дължимото обезщетение или не.
Не случайно в изложението по-горе изрично беше посочена и дължимостта на
обезщетението дори в случаите на дисциплинарно уволнение – едно, без съмнение,
нелогично и несправедливо за работодателите законодателно решение, което следва
да бъда преосмислено. Всъщност обезщетението загубва социалния си смисъл и при
други основания за прекратяване, свързани с личността и/или с виновното поведение
13

Манолова, Н. Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ за наследник на работник или служител.
в-к „Седмичен законник", № 14, 8 - 14 април 2019 г., с. 7.
14
Вж. Тодорова, Л. цит. съч., с. 494.
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на работника или служителя: голяма част от основанията по чл. 330 КТ (напр. задържане на работника/служителя за изпълнение на присъда „лишаване от свобода“, лишаване на работника/служителя от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен, както и основанието по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ (липса на
качества за ефективно изпълнение на работата). За каква „благодарност“ на работодателя може да става дума при подобни хипотези? При това в случаите на дисциплинарно уволнение и на прекратяване на трудовото правоотношение поради задържане
за изпълнение на присъда работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение за вреди (чл. 221, ал. 2 - 3), което (колкото и парадоксално да звучи) може да
се прихване срещу дължимото „благодарствено“ обезщетение.
Ето защо, de lege ferenda, следва да се предложи законова промяна за изключване
на правото на обезщетение при прекратяване в посочените по-горе хипотези.
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THE LIABILITY IN CASE OF INCIDENTS ON THE WORKPLACE,
CONNECTED TO THE USE OF ARTIFICIAL INTELLECT –
CONTEMPORARY CHALLENGES IN FRONT OF THE
LEGISLATION
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Abstract: The report examines in general term the thematic of the liability in Labour law in
case of incidents, connected to the use of artificial intellect. The examination analyses the
traditional labour-law institute liability, but in its contemporary light connected to the
possibility of responsibility in case of incidents on the workplace, in context of the
challenges, generated through the incorporation of automated systems in the working
process. The accent is on the regulatory norms and principles, laid down in the frame of
European documents, outlining the tendencies in the development of the institute. Based on
the analysis are made conclusions and marked tendencies of the development of the
institute in the new conditions of digital revolution.
Key words: legal liability in Labour law, incidents on the workplace, artificial intellect,
financial liability of the employer
Въведение
Човечеството навлезе в нова ера в своето развитие, касаеща включването на изкуствен интелект (ИИ) в трудовия процес. Ползите от автономните системи в трудовите отношения са безспорни, но наред с позитивите се наблюдават и хипотези, при
които правото, като нормативен регулатор все още не може да даде адекватен отговор. Трудовото законодателство има за цел да създаде, посредством своите правни
институти среда на престиране на труд, която е безопасна и здравословна. Традиционно в нормативната регулация отговорността за това е пренесена основно върху
„по-силната“ страна в трудовото правоотношение, а именно работодателя.
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Избраната от авторите тема е свързана с въпросите на отговорността в трудовото право при инциденти на работното място, свързани с употреба на ИИ.
Отговорността е комплексен правен институт, при който източниците на трудовото
законодателство използват императивни правни норми именно с оглед значимостта
на регулираните обществени отношения и възможността за максимални гаранции за
създаване на безопасност на работниците и служителите. Нормите на трудовото законодателство в тази сфера в национален план показват стабилност, но това не означава
че те са адекватни на хипотезите, пред които тепърва предстои да се изправят работодателите и работниците и служителите в трудова среда, в която се използват и автономни системи.
От тук можем да изведем и актуалността на тематиката, а именно да се поставят въпросите и да се акцентира на потребността от преосмисляне на традиционния
правен институт – отговорност с оглед обезпечаване на възможните случаи на инциденти на работното място в дигитална среда и породени от ИИ. Тематиката в тази си
светлина не е изследвана в трудовоправната доктрина, но все повече европейските
институции проявяват ангажираност по темата и това е видно от актовете на ЕС, в
които се поставят въпроси за труда в дигитална среда и потребността от нови правни
средства и актуализация на традиционните норми в различните правни институти.[1]
Такива са: Становище на Европейския икономически и социален комитет относно
„Бъдещето на труда – придобиване на подходящи знания и умения, за да се отговори
на потребностите на бъдещите работни места“ доклад на Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP, 2017 г.). People, machines, robots and
skills („Хора, машини, роботи и умения“), Бъдещето на труда и уменията, Изявление
на европейските социални партньори относно цифровизацията, прието на тристранната социална среща на високо равнище (2016 г.), Декларацията от Рига за електронните умения (2015 г.), направена при стартирането на кампанията „Електронни умения за работни места“ от 2015-2016 г.,Основни въпроси за цифровата трансформация
в Г-20“. Доклад, изготвен за съвместна конференция на германското председателство
на Г-20 – ОИСР, ЕИСК (2017г.), Насоки относно етичните аспекти за надежден ИИ
(Разработен от експертна група на високо равнище по въпросите на ИИ) и др.. В
последната година в ЕС се поставя и конкретно въпроса за отговорността и принципите за употреба на ИИ – Бяла книга за изкуствения интелект – Европа в търсене на
високи постижения и атмосфера на доверие (Брюксел, 19.2.2020 г.).
Цел на настоящият доклад е да изследва тематиката за отговорността в трудовото право при инциденти на работното място, свързани с употребата на ИИ. В изследването се анализира традиционния трудовоправен институт, но в съвременна му
светлина, а именно при инциденти на работното място, в контекста на предизвикателствата, породени от включването на автономни системи в трудовия процес. В две
части на доклада се представят от една страна формите на „трудовата отговорност“ и
тяхната причастност към проблематиката, а от втора се акцентира на регулаторните
норми и принципи, залегнали в рамките на европейските документи, предначертаващи еволюцията на отговорността. На база на извършеният анализ се правят изводи и
набелязват тенденции за развитието на института в новите условия на цифровата революция.
Акцент в изложението е поставен на съвременните предизвикателства, пред които се изправя законодателството при използването на роботи в трудовия процес. В
контекста на това е направен опит за предначертаване на тенденциите в развитието
на трудовоправния институт отговорност при причинени инциденти от ИИ.
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За реализиране на посочената цел авторите извеждат няколко задачи:
 Очертаване на съвременните предизвикателства пред традиционния правен
институт – отговорност в трудовото право, касаещи инцидентите на работното място свързани с използването на ИИ;
 Проследяване на видовата обвързаност на отговорността в трудовото право с
обвързаността им към инциденти причинени от ИИ;
 Анализиране на регулаторните норми и принципи, залегнали в рамките на европейските документи, предначертаващи тенденциите в развитието на института;
 Извеждане на обобщения, изводи и тенденции в отговорността при инциденти на работното място предизвикани от роботи.
Като методологическа основа за провеждане на изследването са ползвани комплексно няколко метода – актуален нормативен анализ, сравнителноправен, както и
аналитичен подход.
Изследването не претендира за детайлно и изчерпателно изследване на въпросите
касаещи отговорността при причинени инциденти на работното място, а се фокусира
върху водещи моменти и такива със значение за развитие на правната теория по посока осъвременяване на понятийния апарат с оглед на новите процеси в трудовите отношения, касаещи използване на ИИ.
Материалът е съобразен с националното трудово и осигурително законодателство към 10 април 2020 г.
1. Отговорността – традиционен трудовоправен институт в дигитална
трудова среда
Държавата, като организирано общество използва институти, като контрол и респективно отговорността за осигуряване спазването на установените норми. В етапите
от своето развитие тези инструменти са се видоизменяли, следвайки еволюцията в
съответното общество, развитието на държавата и степенна на хуманизация в отношенията между хората. Юридическата отговорност има много видове, като основните съответстват на правонарушенията в отделните правни отрасли (гражданска, наказателна, административна, дисциплинарна). Въпросите на отговорността обаче не
са „заключени“ само в периметъра на конкретен правен отрасъл, напротив те засягат
базисни понятия, като правонарушение, вина, субект, санкции и др. Това прави изследването на отговорността, колкото значимо, толкова и трудно, защото следва да се
отчетат всички тези компоненти. В съвременният етап от развитието на обществото
дигитализацията и изкуственият интелект са навлезли с много динамични темпове
във всички сфери от обществените отношения. Трудовият процес отдавна използва
ИИ в много производства, а в последното десетилетие автоматизираните системи
навлизат и в непривични области. Очаква се промените да обхванат всички сектори,
макар и с различен интензитет, довеждайки до три основни явления: създаване,
трансформиране и замяна[2]. Някои работни места ще бъдат изцяло заменени (чрез
роботизация, автоматизация и цифрови продукти), а други ще бъдат трансформирани. Ще се появят и множество, несъществуващи досега професии, които ще бъдат
предизвикани от новите технологии[3].
Почти не може да се открои сфера от пазара на труда, в която роботите да не се
конкурират с хората за заемането и изпълнението на съответна трудова функция. В
отношенията роботи - хора обаче следва да се отчита съотношението между ползи и
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сигурност, да се създаде среда на комфорт и безопасност, която да гарантира ползите
и на двете страни в правоотношението. Работодателят, като икономически посилната страна е носител на работодателската правоспособност и на него е вменен
ангажимента от създаването на безопасни и здравословни условия на труд. Това задължение е непроменено и в новата дигитална ера без обаче законодателят да е регламентирал изрично последиците, респективно отговорността при настъпване на инциденти причинени от използването на ИИ.
В тази посока на изследване на хипотезите на инциденти на работното място,
причинени от автономни системи следва да се изследва потребността от адаптиране
на отговорността в трудовото право към новите реалности.
За разлика от останалите правни отрасли, при които на съответното за отрасъла
правонарушение отговаря като насрещна реакция определен вид юридическа отговорност (напр. административно нарушение – административнонаказателна отговорност [4], престъпление – наказателна отговорност) в трудовото право може да се каже, че липсва една обща „трудова отговорност“ [5]. В основният източник на трудовото право – Кодекса на труда (КТ) са предвидени три вида юридическа отговорност
(дисциплинарна, имуществена и административна), всяка от които има различна роля
и функции. Най-близката до същността на трудовия процес и обвързана пряко с работната сила е дисциплинарната отговорност[6]. Именно поради тази причина този
вид юридическа отговорност е първично въведена в отрасъла трудово право. Тази
регламентация отразява спецификите на трудовия процес, като в сравнителен план с
другите видове юридическа отговорност се наблюдава известна свобода, която се
предоставя на работодателя при реализирането й. Той, като носител на работодателската власт е оправомощен да реализира и дисциплинарната такава спрямо работниците и служителите. Тази отговорност има за субект работника или служителя по
трудово правоотношение, който виновно е извършил нарушение на трудовата дисциплина. При използването на роботи в трудовия процес, въпреки предоставяните им
функции на този етап от развитието на правната наука и респективно на законодателството все още няма признаване на самостоятелната им правосубектност. С оглед на
това считаме, че този вид отговорност е неприложима за инциденти и вреди причинени от роботи.
Вторият и третият вид отговорности са взаимствани от гражданското и административното право. Това са имуществената отговорност (на работодателя и на работника или служителя) и административнонаказателната [7]. Всеки от тези видове отговорности има различна роля и функция спрямо трудовите правоотношения, като това
ги прави и специфични за отрасъла.
Предмета на трудовото право в своята сърцевина са трудовите правоотношения,
респ. към закрила труда на работниците или служителите. Рисковете в трудовия процес са многообразни и от различно естество и съответно законодателят е позиционирал систематично различните видове отговорности, които да противодействат на разнообразните нарушения на трудовото законодателство. Към новите рискове в съвременния етап на работа в дигитална среда не може да не се изследват хипотезите на
инциденти породени от ИИ.
В тази връзка акцент сред видовете отговорности в трудовото право следва да се
постави на имуществената отговорност и то в един от нейните подвидове – на работодателя към работника или служителя. Изключването на вторият вид имуществена
отговорност се свързва с това, че тя е симетрична и предвидена от законодателя за
насрещната страна по трудовото правоотношение – работника или служителя. Липсата на правосубектност спрямо роботите е основание да се заключи неприложимостта
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на тази отговорност в настоящия момент. Въпреки натоварването на ИИ с трудови
функции може да се каже, че спрямо тях липсва вторично правно задължение, произтичащо от основните им задължения.[8]
Законовата уредба на имуществената отговорност на работодателя има за свой
първообраз гражданската отговорност, като законодателя в КТ създава един институт
призван да гарантира изпълнението на задълженията на работодателя спрямо насрещната стана работника или служителя. Този вид отговорност е изследван в различните й аспекти от момента на въвеждането и в българското право с КТ (1986 г.)[9].
Предвид подчертаната по горе липса на признаване на качеството субект на роботите (към настоящия момент), считаме, че има основание да се помисли за това имуществената отговорност на работодателя да бъде разширена като обхват с поемането
и на случаите на инциденти причинени от ИИ. Този вид имуществена отговорност
има два подвида, които са съответно за вреди причинени на работника или служителя
от трудова злополука или професионална болест (чл.200-202, 212 КТ) и вторият за
нарушаване на трудови права на работника или служителя. От тях само спрямо първият подвид може да има обвързаност с хипотези на инциденти предизвикани от ИИ.
Както вече беше отбелязано корените на имуществената отговорност са свързани с
гражданската отговорност (договорна и деликтна) зародена още в древното и класическото римско право. В националното ни право в третата българска държава имуществената отговорност на работодателя за вреди причинени на работниците и служителите от трудови злополуки за първи път се урежда в гражданското законодателство – чл.56-61 от Закона за задълженията и договорите от 1892, която е заимствана
от Френския граждански кодекс. Тази уредба запазва своето действие до приемането
н ЗЗД от 1950 г. КТ от 1951 не съдържа специална уредба. Считаме, че тази отговорност, чиято цел най-пряко кореспондира със същността на социалната държава, а
именно нейните аспекти насочени към гарантирането и защитата на труда от закона и
в грижите на държавата за осъществяване правото на труд и на здравословни и
безопасни условия на труд е тази, която следва да се адаптира посредством нейното
разширяване и да обхване и инцидентите причинени от ИИ.
Отговорността за инциденти причинени от роботи по наше мнение следва да
бъде гражданска, респективно за трудовото право – имуществена отговорност на
работодателя, като заложената и преследвана с нея функция е обезщетителна и се
състои във възстановяване на причинените вреди на работника или служителя в рамките на трудовия процес (трудова злополука). Същевременно тя би могла да се обезпечи и закрилната функция на трудовото право, а именно закрила на труда.
2. Инциденти причинени от ИИ – нови предизвикателства пред правната
теория и законодател
Тясното навлизане на ИИ в трудовоправните връзки и новия тип индустриални
отношения като цяло създава спешна необходимост от въвеждане на регулаторна
рамка на общностно ниво. Въпреки разнообразните и произтичащи от различни по
характера си европейски органи и институции, все още липса цялостна нормативна
база, регулираща спецификите и най-вече принципите, касаещи използването на автономни физични системи. Тенденциите им в пряка връзка с отговорността за вреди
на работното място можем да обобщим на две основни нива. От една страна, рязкото
използване на ИИ създава нови по характера и вида си възможни инциденти на които
традиционното трудово право с установените в него принципи и доктрини не е в състояние да реагира. От друга страна, нужен е единен европейски подход, който въпреки транспонирането му според спецификите на националните законодателства да
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очертае една нова по същността си отговорност за лицата, ползващи кибер физични
системи предвид рефлексията на използването им върху възможните инциденти в
трудова среда.
В основата на развитие на идеите за отговорността на автономните роботи се съдържат още в доклада на Комисията по правни въпроси от 27 януари 2017 г.,
PE 582.443v03-00A8-0005/2017, съдържащ препоръки към Комисията относно гражданскоправни норми за роботиката (2015/2103(INL)),[10] под формата на предложение за резолюция на Европейския парламент, и в доразвивитие идеите на Европейска
стратегия относно ИИ и свързаните с нея рамкови правила. Изхождайки от разбирането, не само за недостатъци на обхвата на отговорността, урегулиран в общата Директива 85/374/ЕИО, но и за пълно отсъствие на регламентация на новите форми на
деликти, причинени от роботи и свързаната с тях отговорност документа апелира към
ново поколение правила и рамки за поемане на рискове и обезщетения.
Без да се отклонява от общата постановка за нуждата от причинна връзка между
вредата и и увреждащото функциониране на робота, и въз основа на въведения принцип за пропорционална на действителното равнище на инструкциите, дадени на робота, и на неговата автономност, документа въвежда няколко възможни примерни
хипотези, които да бъдат предмет на допълнително законодателно уреждане. В обобщен аспект, те могат да се обединят около следните хипотези, а именно – въвеждане
и трайно функциониране на схема за задължително осигуряване при използване на
роботи на работните места, установяване на задължителен застрахователен режим,
когато това е целесъобразно и необходимо за специфичните категории роботи, обезпечаване, чрез участие в компенсационният фонд предвид нуждата от осигуряване на
обезщетение, гарантиране, че връзката между даден робот и неговото финансиране
ще бъде видима чрез индивидуален регистрационен номер, вписан в специален регистър на Съюза, което би позволило на всяко лице, взаимодействащо с робота, да се
информира за естеството на фонда и границите на отговорността му в случай на причиняване на имуществени вреди.
При това се достига и до революционното за правото разбиране за създаване на
специален правен статут за роботи с цел придобиването им качество на електронни
лица, отговорни за обезщетяване на всички вреди, които могат да причинят, и възможно прилагане на електронна субектност за случаите, в които роботите вземат автономни решения или взаимодействат независимо с трети страни.
Начало на дефинирането на конкретната отговорност е поставено с документа
Бяла книга за изкуствения интелект – Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на доверие[11]. Като се базира на понятието за ИИ и свързаните с него институти и понятия и като залага в основата си принципите за антропроцентричен подход
при неговата употреба документът очертава новата общностна философия за регулаторна рамка, създаваща т.нар. „екосистема на доверие“. Като базирана на правната
сигурност, гаранциите и безопасността при употребата на ИИ тя е насочена към създаването на установен и траен общностен ред за защита на лицата, в това число и на
работещите. В посочените аспект дефинираните цели и задачи и като цяло философията, заложена в документа не следва да се абсолютизира като насочена единствено
към сигурността при защита на потребителите, а и в най-широк смисъл като насоки
към бъдеща уредба на отговорността при инциденти, в това число и на работното
място.
Очертаването на границите на отговорност в рамките на общото разбиране за
специфичните рискове, породени от системите с ИИ и други цифрови технологии
като начален етап е заложено да се търси главно по отношение на сфери, определяни
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като „високорискови“ – и в този смисъл дефинирани от една страна, чрез лимитативност в изброяването на областите, предполагащи или най-значителни рискове или
най-висока вероятност за възникване на рискове при употреба на ИИ. И в двата случая се цели регулаторност на общностно ниво при спазване на общите принципи за
надежден, етичен и антропоцентричен ИИ на който съответства подобаващ човешки
надзор на високорисковите приложения с ИИ.
Основните тенденции, касаещи отговорността при употребата на автономни
системи, по начина по който са дефинирани от общностните актове ни дават основание да очертаем следните по-характерни тенденции:








спешна нужда от цялостна, адаптивна и еднакво приложима европейска рамка с по дефиниране на принципите, касаещи рискове и отговорност при употреба на ИИ;
очертаването й посредством въвеждане на базисни понятия и институти, които следва да се адаптират и към държавните законодателства;
трайно, макар и поетапно въвеждане на основни правила и принципи, които
следва да са безспорни при транспонирането им в националните законодателства;
успешна насоки по дефиниране на области при които следва да намират приложение правилата за риска и отговорността при употребата на цифрови технологии, но и възможността им за доразвитие и разширяване във всички случаи на отношения касещи накърняване на човешки лични и социални права,
недескриминационност, неравенство и социално отчуждаване;
добро начало на дискусия по хипотези, налагащи формиране на норми за
реализиране на отговорност – в частност по отношение на разработчиците на
системи с ИИ, внедрители или
крайните ползватели, респ. – работодатели, следващи да носят отговорност
за някаква причинена вреда, потребители, в това число и работници и служители, използващи човекоподобни роботи.

Въпреки всичко не следва да се забравя, а напротив – непрекъснато да се затвърждава разбирането за цялостна политика – и законодателна и теоретична по прилагане принципи на профилактика, недопускащи настъпването на вреди при инциденти. В посочените аспекти, и от общностните документи и цялостното разбиране
на философията за употребата на цифрови технологии и софтуерни системи непрекъснато следва да се отстоява и доразвива принципа за човешкия надзор и прозрачност и да не се изключва, макар и в минимални форми намесата на човешкия интелект, а оттук – и съвестта на потребяващите автономни роботи.[12].
В заключение
Извършеният в рамките на настоящото изложение анализ касаеш отговорността
при инциденти на работното място предизвикани от използването на ИИ в трудовия
процес, позволява да бъдат направени някои изводи и обобщения, както и отправени препоръки.


Трудовото законодателство разполага със стабилни правни норми включени
в института отговорност в нейните трудовоправни видове. Въпреки това към
настоящият момент те не могат в пълна степен да обезпечат всички хипотези
236

Юридически сборник, БСУ













том XXVII, 2020 г.

на трудовия процес и инциденти при използването на ИИ, подари което се
налага да се обмисли актуализация на видовете отговорност;
Имуществената отговорност на работодателя при смърт или увреждане на
здравето на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест (С КТ от 1986 г. - чл.200-202) е част от еволюционния процес и
приемственост на правото[13];
Отговорност на работодателя е да предприеме необходимите действия за
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и респективно да
сведе до минимум трудовите злополуки. С оглед на това разширяването на
имуществената отговорност по посока включване на хипотези за инциденти
причинени от ИИ би имало важна превантивна функция. Именно тази приемственост следва да послужи и като основа за развитието на института в
новото цифрово общество;
В бъдещата законодателна корекция на института на отговорността с оглед
адаптирането й към съвременните реалности и рискове в дигитална среда и
ползването на ИИ следва да се постави акцент на нейните функции и да се
структурират нормите, за да имат гаранционно-обезпечителна функция;
В отговор на общностните политики, поетапно, но последователно да се формулират законодателни хипотези, разширяващи и допълващи отговорността
на работодателя при употреба на цифрови технологии в работния процес – и
то не само в случай на пряка вреда, но и винаги, когато се касае за отстъпление в защита на човешките права;
Отстояване на принципите, че работещите, които са претърпели вреди вследствие действия на системи с ИИ трябва да се ползват със същото равнище на
защита, както при вреди, причинени от други технологии, респ. физически
лица;
Неотклоняване, а напротив – последователност в отстояване и разбирането за
нуждата на всеки един етап от надеждна, коректна и интелигентна човешка
намеса, предотвратяваща или минимизираща възникването на инциденти.

Повече от ясно е, спешната необходимост от обща европейска структура на управление в областта на ИИ под формата на адекватна и навременна рамка за сътрудничество между националните компетентни органи. Същевременно, тя следва да се
базира на стабилна нормативна рамка, ясни хипотези на отговорност и най-вече –
строго спазване на традиционните достижения на законодателствата в сферата на неотменимите човешки права.
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НАСЛЕДСТВЕНАТА ТРАНСМИСИЯ В РИМСКОТО
ЧАСТНО ПРАВО – ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ
Анна Свободенова Чолакова
Бургаски свободен университет

THE TRANSMISSION IN ROMAN CIVIL HERITAGE LAW –
GENEZIS AND DEVELOPMENT
Anna Svobodenova Cholakova
Burgas Free University
Анотация: Настоящата разработка изследва зараждането и развитиета на наследствената трансмисия в римското частно право. Според автора, първите известни казуси с трансмиия се отнасят към предкласическата епоха, но категоричната поява на трансмисията се свързва с императорската и преторските практики в класическата епоха. Окончателното затвърждаване на института на законодателно ниво се наблюдава в следкласическото римско право.
Ключови думи: наследяване, наследствена трансмисия, римско частно право, наследник, трансмитент, трансмисар, консорциум на братята, реституция, bonorum
posessio.
Обектът на внимание в настоящата статия – наследствената трансмисия се е зародила в Древен Рим и нейното пълно изследване от съвременната теория предполага
проследяването на генезиса и развитието на едноименния правен институт. Необходимостта от по-задълбочено проучване на въпроса произтича и от факта, че нашата
правна литература му е отделила незначително внимание до настоящия момент.
Правилата, които уреждат обществените отношения на наследяването, са в логическо единство с нормите, посветени на вещните и облигационните отношения, а
наследяването като способ за преминаване на имуществото на едно починало лице
към неговите наследници в исторически план се свързва с появата на частната собственост.
В най-древната епоха от развитието на човешкото общество – родовообщинния
строй всички материални блага са служели за общо ползване и са били колективна
собственост на рода, затова след смъртта на един от членовете на общността положението на родовото имущество не се променяло и въпросът за наследяването му не се
поставял. Наченки на наследяване в тази епоха са открити само по отношение на малкото вещи, предназначени за лично ползване.1
Историята на Римското частно право обхваща периода от 753 година преди новата ера до 565г. от новата ера. През тринадесетте века от своeто развитие правните институти са се пораждали и изменяли в зависимост от обществено-политическите
1

Андреев, М. Римско частно право. Наука и изкуство., С., 1992, с.413.
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процеси в римското общество. В настоящата разработка зараждането и развитието на
наследствената трансмисия ще бъде представено в хронологичен порядък, следвайки
утвърдената в романистиката периодизация на римското право.2
1. Кратък обзор на правната литература, посветена на римската трансмисия
Имайки предвид отдалечеността във времето, е съвсем естествено данните относно възникването, развитието и датировката на наследствената трансмисия да остават
за нас открити и противоречиви. В нашата правна литература изцяло липсват научни
изследвания, посветени на трансмисията в римското право. В европейската доктрина
са известни някои трудове, посветени на римската трансмисия, като монографии и
статии на панкдетистите от XVIII век.3 На трансмисията е отделено известно внимание и в общите трудове по пандектно право на германските цивилисти от ХIХ в. Ф.К.
фон Савини, Г.Дернбург, Ю.Барон. През 2009 г. е публикувано изследването на романиста от университета в Аликанте /Испания/ Ж.Визкаино, посветено на правото на
приращение /към наследството/ и наследяването по закон в римското право, в който
авторът прави обширен обзор на изследванията на испанските и италианските учени
от втората половина на ХХ век, посветени на римската трансмисия.4
На този древен и малко изучен институт от римското право специално внимание
отделят и няколко руски учени. На първо място ще посочим дореволюционния правист Михаил Катков – професор в Киевския университет, който през 1904г. издава
монография, посветена на приемството в правото на наследяване по римското и по
съвременното право.5 Популярният и у нас изследовател на римското право
И.Б.Новицки в своите общи трудове по римско частно право, разглеждайки другите
въпроси на наследяването, отделя внимание и на трансмисията. Като особено значими за изучаването на римското наследствено право, съответно и за наследствената
2

Периодизация на римското частно право: архаичен период /753-367 г. пр.н.е./ - от основаването на Рим до създаването на фигурата на претора; периодът се характеризира с установяване на
републиката и създаването на ХII таблици – най-древният източник на римското право; предкласически период /367г. до 1 в. пр.н.е./ – характеризира се със създаване на преторската магистратура и зараждането на имперската идея; класически период /1 в.пр.н.е. – 235г. от н.е./ –
периода на най-изявеното развитие на римската юриспруденция, на правните и властовите
институти, който приключва със загубване на политическата стабилност и падането на династията на Северите – епохата, в която са творили най-известните и авторитетни римски юристи –
Папиниан и Улпиан; следкласически период /втората половина на IIIlв. – V в.н.е./ – период на
политическа нестабилност, вулгаризация на правото и появата на интерполациите; през 476г.
пада Западната Римска империя; юстинианов период /527-565г.н.е./ - периодът на управление
на императора на Източната Римска империя – Юстиниан; характеризира се с кодификацията
на римското право и издаването на трите основни източника, достигнали до наши дни – Институциите, Дигестите и Кодекса, получили през средновековието условното наименование
„Корпус на цивилното право”.
3
Авторите са цитирани в монографията на Катков, М. Преемство в праве наследования по
римскому и современному праву. Москва, 1904 г.: Б.Йеринг, А.Краузе, Т.Марецоллом,
Ф.Неймейер, Ф.Шредер и др.
4
Fernandez Vizcaino J.B. El ius adcrescendi en la sucession ab intestato romana. Biblioteca Virtual
Miguel de Servantes, 2009. p.324-327.
5
Катков, М. Преемство в праве наследования по римскому и современному праву., Москва,
1904 г. В своята монография, посветена в същност на наследствената трансмисия, авторът
прави задълбочен анализ на римските източници, придружен от анализ на римски казуси,
съдържащи в себе си признаци на трансмисия.
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трансмисия, се считат трудовете на известния съвременен руски романист професор
Д.В.Дождев.6 И на последно място, но не и по значение, следва да посочим монографията на съвременния руски изследовател Станислав Смирнов.7
2. Споровете относно момента на появата на трансмисията в римското
право
Болшинството автори, посветили изследванията си на трансмисията /и на римското наследствено право/, отнасят нейната поява към следкласическия период, като
анализират казуси с елементи на трансмисия още от класическата епоха.8 Дождев
счита, че трансмисията на наследството се е зародила в следкласическата епоха, като
изключение в случаите, когато наследник, който не е успял да приеме наследството,
умре преди навършване на 1-годишна възраст. Тогава правото на приемане на наследството преминавало към бащата на младенеца – transmissio ex capite infantiae.9 В
своята монография, посветена на трансмисията, Смирнов обосновава нейната поява в
значително по-ранен етап – към периода на императорската и преторската практики
от класическата епоха през II – III в. от н.е. Тази теза се поддържа и в настоящата разработка. В следкласическата епоха по времето на Юстиниан трансмисията се утвърждава на законодателно ниво.
3. Развитие на римското наследствено право и зараждане на трансмисията
3.1. Архаична епоха – от основаването на Рим до появата на фигурата на претора
Преди да се фокусираме върху зараждането на трансмисията, ще очертаем накратко особеностите на архаичното наследяване в древен Рим. Първоначално, при режима на фамилната собственост след смъртта на домовладелеца – pater familias имуществото оставало във фамилията на починалия. На практика, имуществото се запазвало в ръцете на досегашните си притежатели, без да се слива с имуществото на рода.10 В случаите, когато домовладелецът умирал без да остави своя фамилия, неговото имущество преминавало към другите най-близки роднини – лицата, с които е имал
общ родоначалник /и би бил с тях в една фамилия, ако общият родоначалник не бил
починал/: това били най-близките агнати и гентили на починалия – братя, чичовци,
братовчеди – роднини по мъжка линия.11
През разглежданата епоха, според някои изследователи, не само подвластните, но
и домовладелецът не са имали „индивидуално лице” в гражданския оборот. Те пред6

Дождев, Д. Наследственное право в Риме в эпоху ранней республики /V-IV вв. до н.э./. 1988 и
Римское архаическое наследственное право. 1993. – трудовете не са посветени пряко на трансмисията, но изследвайки задълбочено наследственото правоприемство, авторът допринася за
по-зъдълбочено разбиране и на наследствената трансмисия. Като особено достойнство на трудовете на Дождев се счита доказаната от автора историческа еволюция на наследяването по коляно и нарастването на значението на всеки отделен наследник в наследяването в архаичната
епоха, което е предпоставка за генезиса на трансмисията в класическото римско право.
7
Смирнов, Ст. Наследственная трансмиссия в гражданском праве: генезис и развитие. Москва,
2019.
8
Така напр. Катков. Цит.съч.; Новицки, И. Основы римского гражданского права. Москва,
2007.
9
Дождев, Д. Римское частное право. Под ред. В.Нерсесянца. Москва, Норма, 2015, с.645.
10
Повече за стуктурата на римската фамилия вж. Андреев, М. Цит. съч., с.175.
11
Агнатство се наричало цивилното родство в древен Рим – всички лица от една фамилия са
агнати, независимо дали имат помежду си кръвна връзка – вж. Андреев, М. Цит. съч., с.179.
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ставлявали едно автономно цяло – римската familia.12 Счита се, че у хората е „отсъствала потребност” да сключват сделки с трети лица /извън фамилията/ по повод фамилната собственост.13 В същото време, неограничената власт на pater familias в рамките на фамилията обхващала едновременно лични и вещни правомощия, а обект на
наследствено правоприемство в архаичното право била самата роля на домовладелец.
Такова правоприемство се осъществявало независимо от волята на правоприемника.14 И като последица от установеното, че се наследява не имущество, а „длъжността” глава на семейството, новият домовладелец отговарял за дълговете на наследодателя в пълен обем, а не до размера на актива на полученото.
Като повратен момент в архаичното разбиране за имущество и наследяване в древен Рим се отбелязват реформите на цар Сервий Тулий през VI в. пр.н.е., който въвел
имуществен ценз и разделил обществото на класи и центурии.15 Собствениците на
имущество формално се диференцирали според военните функции. Притежаването
на имущество постепенно се „превърнало в ценност” за древните римляни.
Военната реформа довела и до някои значими социални последици: разширила се
юридическата самостоятелност на подвластните и се създал нов режим на наследяване у плебеите, който се противопоставил на патрицианската идея за първородството.16 Появявил се „консорциумът на братята” – consortium „erco non cito” – в дословен превод означава „без да се предприема подялба”. Същността на консорциума била в това, че дори при наличие на чичовци – братя на покойния баща или по-голям
брат, всички братя – синове на наследодателя получавали равно и общо управление
на семейното имущество, като след смъртта на баща си всеки от тях ставал самостоятелен домовладелец.17 По този начин постепенно се установявило равноправие в наследяването на подвластните синове от първа степен на родство, отпаднало значението на първородството, увеличил се броят на еманципациите и семействата на синовете станали юридически самотоятелни. В наследяването започнал да се проявява индивидуализмът – фигурата на отделния наследник започнала да придобива правно
значение.
Впоследствие, консорциумът бил взаимстван от патрициите, а в класическото
римско право се развило наследяването по колена – in stirpes и заместване на един от
подвластните, починал преди своя баща, от неговите деца – внуци на наследодателя.
Последните наследявали и си разделяли дела на своя баща. Така се заражда наследяването по представителство или, според възприетата у нас терминология, наследяване по заместване. Трансмисията се появява на по-късен етап, но може да се счита, че
тя има общи корени с наследяването по заместване, а именно възприемането на
идеята за наследствения индивидуализъм – персонификацията на отделния наследник, станала възможна благодарение утвърждаването на фигурата на консорциума на
братята.
Основни наследници по закон в архаичното право били подвластните на наследодателя – sui heredes – свои наследници и най-вече низходящите по мъжка линия /синовете, включително осиновените, внуците, които замествали своя баща/, а след тях –
12
Дождев, Д. Римское архаичное наследственное право. Под ред. Нерсесянца, М. Норма, 2015,
с.645.
13
Дождев, Д. Цит.съч., с.65.
14
Смирнов, С. Цит.съч., с.22.
15
Смирнов, С. Цит.съч., с.23.
16
Смирнов, С. Цит.съч., с.24.
17
Дождев, Д. Наследственное право в Риме в эпоху ранней республики.
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низходящите по женска линия и съпругите. Своите наследници се считали автоматически приели наследството, тъй като още докато е бил жив бащата, в определен смисъл, имали положението на „собственици” – те получавали не наследство, а свободно
управление на имуществото.18
Особеностите на наследяването от внуците е пояснена в Институциите на Юстиниан: ако синът умре преди бащата или по някаква причина приживе излезе от неговата власт, тогава неговите деца стават правоприемници на бащата на своя баща. За
да бъдат внукът и внучката свои наследници не е било достатъчно да са се намирали
под властта на своя дядо при неговата смърт. Допълнително е трябвало техният баща,
докато е бил жив дядото, да е престанал да бъде свой наследник, защото е починал,
или по някаква друга причина. Само при тези условия внукът и внучката наследявали
вместо своя баща, като си разделяли неговия дял.19 При това, призоваването на внуците, които заметвали баща си, ставало едновременно с другите деца на наследодателя. Правилото се прилагало и за подвластните правнуци, които се призовавали заедно със sui heredes от предходните поколения.
В архаичното право, за разлика от наследяването по права линия, при призоваване на съребрени роднини, които не са били под властта на починалия, едновременно
призоваване на лица от различни поколения не се прилагало.20
Както вече споменахме, своите наследници се считали автоматически приели
наследството. Другите категории наледници – extranei heredes – тези, които не били
под властта на починалия, е трябвало да извършат акт на приемане. В посочената категория са влизали назначените със завещание наследници или агнатите на наследодателя – неговите роднини по мъжка съребрена линия: пълнокръвни или еднокръвни
братя, чичо и племенник, братовчеди и др.21 С предимство при определяне на наследника се е ползвало завещанието и само, ако такова липсвало, се призовавали агнатите.22
Предвид предмета на настоящото изследване, може да се постави въпросът какво
е било предвидено в случай на смърт на призования агнат преди приемане на наследството. Според архаичното римско право, децата на призования най-близък агнат,
умрял преди приемане на наследството, не са неследявали вместо него. Същото правило се прилагало и когато призованият агнат се отказвал от наследството.23 Така
става ясно, че трансмисия в посочените случаи не се прилагала. По-късно правилото
за недопустимост на трансмисията в посочените случаи било отменено с преторски
едикт.
В обобщение можем да заключим, че в архаичното цивилно право трансмисия не
се допускала. Твърде възможно е отсъствието на потребност от такава фигура да се
дължи на агнатския принцип в наследяването и на автоматичното приемане на наследството от sui heredes, без да е бил необходим какъвто и да било нарочен акт. Покъсно преторската практика позволила на своите наследници да извършват отказ от
18

D. 28.2.11.
Gai.2.156.
20
Смирнов, С. Цит.съч., с.27. Понастоящем това правило се е запазило у нас при наследяване в
четвърти наследствен ред, но в реда на братята и сестрите е изоставено – чл.....ЗН.
21
Gai.3.10.
22
Gai.3.11.
23
Gai.3.12: „В този ред /наследяване на агнатите/ няма приемство и затова, ако най-близкият
агнат се откаже от наследството или почине преди приемането му, то по-нататъшните агнати
не се допускат до наследяване.”
19
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наследство. На низходящите се предоставял 100-дневен срок, в който да подадат
искане за предоставяне на владението, освен ако кредиторите не са поискали по-кратък период за размисъл на наследника.24
В романистиката е общоприето разбирането, че правото на приемане на наследство – ius adeundi е било строго лично и се е прекратявало със смъртта на неговия
носител.25
В заключение на обзора на римското наследяване в архаичната епоха ще отбележим няколко основни момента. Дванадесетте таблици – първият известен източник
на правни норми, са регулирали обществените отношения в неголямата градска римска община – civtas. Постепенно обаче положението на древен Рим във вътрешен и
външен план се променяло: увеличавала се неговата военна мощ, администрацията се
разраствала, външнополитическото влияние се усилвало. За няколко десетилетия Рим
подчинил целия Апенински полуостров и променил статута си на полисна държава.
Нормите на архаичния децемвирален свод вече не отговаряли на нуждите на управляващите и това наложило преосмисляне на установения правов ред.
През първи век пр. н.е. Рим се превърнал в империя, с което окончателно били
изоставени републиканските принципи, както в обществения живот, така и в правното регулиране. Все по-голямо значение придобивали новите източници на правото –
императорските постановления и преторския едикт, чиято основна цел била да отговорят на развиващите се потребности на частния оборот. В тази връзка, с особена защита се ползвали и наследниците на онзи, който, поради отсъствие от дома си заради
интересите на държавата, пропускал да приеме наследство, открито в негова полза.
Именно тук могат да се открият корените на трансмисията, нуждата от която се била
зародила още по-рано.26
3.2. Класически период: зараждане на трансмисията в преторската и
императорската практики27
Намесата на претора в цивилното право се проявявала в различни аспекти и имала различен интензитет. На претора се приписва заслугата да включи в основата на
наследяването по закон /интестатно наследяване/ принципа на кръвното родство –
когнатството, което изместило доминиращия до този момент агнатски принцип. Едно
от най-смелите решения в областта на наследственото право било поставянето на
еманципираните низходящи наред с нееманципираните и предпочитането им пред агнатите: преторът не позволявал цивилния наследник /агнатът/ да отнеме наследството от еманципирания, комуто било дадено владението – bonorum possessio.28 По
този начин владението ставало окончателно – cum re, а намесата на претора не била
само за допълване на цивилното право, а представлявала коригиране на установените
правила. Постепенно, чрез наслояване на преторския едикт върху институтите на цивилното наследствено право, се създала нова система на наследяване.

24

Gai. 2.170.;2.167.
Така Смирнов, С. Цит. съч., с.31. Авторът цитира следните автори: Дернбург, Г., Гримм, Д.,
Гарсиа Гарридо, Чиларж, К., Новицки, И.
26
Смирнов, С. Цит. съч., с.34
27
В литературата прототипът на трансмисията в римското право бива наричан условно „прототрансмисия” – Смирнов, С. Цит. съч., с.35.
28
Андреев, М. Цит. съч., с.418.
25
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Преторът обособил четири наследствени класи.29 Друга особеност на наследяването по преторския едикт е изоставяне на принципа за придобиване на наследството
по право. Необходимо било наследниците да потърсят наследството и да го придобият по силата на декрет, издаван от претора. На всяка от класите бил даван 100-дневен срок за приемане на наследството, като за родителите и децата на наследодателя
срокът бил 1-годишен и започвал да тече от узнаване за призоваването.
Преторът въвел възможност за въздържане от приемане на наследството при условие, че подвластните домашни наследници все още не са се намесили в работите на
наследството. Всички останали наследници – така наречените външни – heredes
extranei е трябвало да го приемат чрез едностранно формално волеизявление – cretio,
а в класическия период се утвърдила възможността за неформално приемане – чрез
определени действия /мълчаливо/: разпоредителни действия с наследствено имущество, отчуждаване на наследствени вещи, събиране на вземания на наследодателя
и др.
В епохата, в която наследството вече не се придобивало автоматично в момента
на смъртта на наследодателя, се зародило понятието незаето / вакантно наследство,
което е можело да се придобива чрез едногодишно давностно владение – узукапия.
От съществено значение за появата на трансмисията е установеното различие между
възникване на правото на наследяване – delatio и придобиването на наследството –
acquisitio.30
Първата трансмисия в римското право се свързва с реституцията.
Някои от изследователите на римското частно право свързват първите случаи на
трансмисия с предоставяне на наследниците на починал наследник на правото на
приемане на полагащото се на последния наследство при restitutio in integrum – възстановяване на предишното положение.31 При това Флейшиц разглежда само трансмисията в призоваването – transmissio delationis: преминаване на правото на приемане
на наследството към наследниците на лице, призовано към наследяване, но не успяло
преди смъртта си да осъществи aditio hereditatis – приемане на наследството. Вижданията на Катков са по-непоследователни. Първоначално, авторът свързва римската
трансмисия с друго преторско средство – bonorum possessio decretalis.32 Но по-късно в
изложението прибягва до казуси, в които трансмисията се основава на реституцията.
По силата на факта, че ius civile не е познавало трансмисията, в случаите на
смърт на призован наследник, който не е приел наследството, се призовавали другите
наследници, а не неговите наследници. По какъв начин в тези случаи е действала реституцията ще разгледаме в следващото изложение.
Реституцията е преторско средство, чрез което, на основание справедливостта –
ius honorarium се отстраняват правните последици на един действителен, от гледна
точка на ius civile, юридически факт. Чрез своя едикт преторът присъждал реституция в полза на лице, което е претърпяло вреди поради чужда измама, лукавство, свой
страх, възраст, отсъствие от дома по държавни дела.33 В контекста на разрастването и
усилването на Римската империя и засилващото се в тази връзка значение на държав29

Повече по въпроса – вж. Андреев, М. Цит. съч..
Победоносцев, К. Курс гражданского права. Москва, 2003, с.259-264.
31
Флейшиц, Е. В: Римское частное право – учебник. Под ред. И.Новицкого, И.Перетерского.;
Катков, М. Цит. съч., с.99.; Смирнов, С. Цит. съч., с.37.
32
Цит. съч., с.30.
33
D.4.1.1.
30
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ната служба, преторът въвел правило, че отсъствието на този, който отсъства по държавни дела, не трябва да причинява вреди нито на него, нито на когото и да било.34
Затова, много вероятно е първото приложение на трансмисията да е свързано именно
с отсъствието от дома по държавни дела на наследника.35 Това се сочи като първата
разновидност на трансмисията – transmissio ex capite in integrum restitutionis.36
Посочената трансмисия е разгледана по-детайлно в литературата от немския романист Ю.Барон, който стига да извода, че същата се е прилагала в два случая:
1. когато призованият е имал право да иска реституция поради пропуснат срок за
приемане на наследството, но е починал преди да поиска реституция – тогава неговите наследници са могли да сторят това, тъй като „правото на реституция преминавало
по наследство” и 2. когато призованият умирал след откриване на наследството, което не можел да приеме по уважителни причини /в действителност, тук вреда няма,
съответно основания за реституция също не са налице/ – в тези случаи неговите наследници можели да искат реституция срещу отмяната на delatio, последвала неговата
смърт /т.е. срещу отмяната на призоваването на техния наследодател/.37 Като примери за „уважителни причини” във втория случай авторът посочва отсъствието на наследника по държавни дела, незнание за откриване на наследството, заблуждение по
повод основанието за призоваване към наследяване.
Приложението на трансмисията в класическото римско право най-добре се
илюстрира с един казус, който е свързан с отсъствие по държавни дела на наследника. Казусът „Реституция след смъртта на починал наследник – прокуратора на
Киликия”: прокураторът на Киликия Панноний Авит бил назначен за наследник по
завещание, но преди да узнае това, починал. Неговите наследници не можели да докажат правата си върху наследственото имущество и решили да искат възстановяване
на първоначалното положение – реституция от името на починалия. В случая реституцията не съответствала на буквата на закона, защото Авит починал преди да изтече срокът за приемане на наследството, в този смисъл, не е претърпял вреда и,
стриктно погледнато, не е придобил право на реституция. Следователно, неговите
наследници също не били придобили такова право. На наследниците обаче било
признато правото на реституция, основавайки се на съображения за справедливост,
защото със смъртта на Авит те изгубили права върху полагащото му се наследство.
В разгледания казус от особено значение и за съвременното разбиране на трансмисията е, че Авит е починал, без да се е лишил от правото си да приеме наследството. „Непосредствена причина” за погасяване на правото да приеме наследството била
неговата смърт. Фактът на отсъствието по държавни дела е „косвената причина”, в
резултат на която смъртта е довела до прекратяване на правото.38 Цитираният тук автор отбелязва, че именно реституцията „превръща ненаследимите права в наследими”, имайки предвид правото на приемане на наследството.39
Трансмисия във връзка с реституция откриваме в още един казус: „Реституция
след смъртта на центурион Валериан.” Центурион Валериан, при едно от отсъст34

D.50.16.140. Постепенно се налага идеята, че лице, което не е могло да приеме наследството,
не може да се разглежда като нежелаещ да го приеме. – D.29.2.4.
35
D. 4.1.6.
36
Смирнов, С. Цит.съч., с.38-39.
37
Според цитирането от Смирнов, С., с.39: Барон, Ю. Система римского гражданского права /
пер. С немецкого Л. Петражицкого, 1908 г., с.160-161.
38
Катков, М. Цит. съч., с.109-117.
39
Цит. съч., с.120-123.
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вията си по държавни дела, починал преди да получи от претора bonorum posessio за
наследството, към което бил призован. Наледникът на Валериан се обърнал към претора с молба да му присъди реституция, като по този начин той щял да встъпи в положението, в което бил неговият наследодател преди смъртта си и да получи bonorum
posessio, което самият Валериан не получил. Молбата на наследника била удовлетворена с императорска конституция със следните аргументи: Валериан е пропуснал
срока, в който е следвало да поиска bonorum posessio; с пропускането на срока той се
лишава от bonorum posessio и умира. По този начин още приживе Валериан е претърпял вреда /като е пропуснал да придобие едно имущетвено право/ и затова неговите
наследници получават правото на реституция, която самият Валериан приживе е придобил.40 В разгледания казус трансмисията е обусловена не само от отсъствието на
наследника по държавни дела, а най-вече от наличието на основания за реституция.41
Като съществена последица от реституцията в посочения пример цитираните автори единодушно сочат, че по отношение искането от претора на bonorum posessio
наследникът заставал в такова положение, в каквото е бил неговият наследодател.
Различно е обаче обяснението на механизма, чрез който се достигало до това положение. Според Катков, това се дължи на наследяване на правото /на наследяване/, а според Смирнов – на приемство в правоотношението /наследникът встъпва в правоотношенията на своя наследодател/.
Основната разлика между двата разгледани казуса – за Валериан и за прокуратора на Киликия е, че във втория случай правото на реституция е принадлежало на самия трансмитент /починалия междинен наследник/ докато същият е бил жив.42
Следващата разновидност на трансмисия в римското право се свързва с
механизма на bonorum posessio.43
Практиката на bonorum posessio decretalis представлявала предоставяне от претора владението на дадено наследство на наследник, чиито права, според по-стриктното

40

Катков, М. Цит.съч., с.99-100.
Така Катков, М. Цит.съч., с.101; Смирнов, С. Цит.съч., с.42.
42
В литературата са посочени и други примери с елементи на трансмисия – Смирнов, С.
Цит.съч., с.42-43: авторът описва коментарите на Улпиан – юрист от епохата на династията на
Северите, към фрагменти на Тертулиевия /123 г.н.е./ и Орфитиевия /178 г.н.е./ сенатоконсулти
– D.38.17. С тези сенатоконсулти се установявал редът за наследяване на майка от нейните
деца, ако тя е свободна от властта на съпруга или баща си /ако майката не е била свободна, се
считало, че нейното имущество принадлежи на онзи, под чиято власт се е намирала,
респективно след смъртта й наследство не се откривало/. Децата след смъртта на „свободна”
майка не се явявали sui heredes, следователно те е трябвало да извършат акт на приемане на
наследството. В тази връзка Улпиан разглежда казуса: На какво основание се призовава агнатът?: Ако починалата жена има син и роднина – друг агнат, и докато синът обмисля дали да
приеме наследството, агнатът на майката почине и остави свой наследник, а нейният син се
откаже от наследство, тогава може ли да бъде допунат до наследяване синът на починалия
агнат? Позовавайки се на римския юрист Юлиан /2 в.н.е./, Улпиан стига до извода, че според
Туртулиевия сенатоконсулт – D.38.17.11., към наследяване следва да бъде призован следващия
агнат. От посочения казус се налага изводът, че за разлика от архаическото правило за недопускане на трансмисията по отношение на потомците на починал агнат, през 2 в.н.е. приемството на потомците на такъв агнат е било признато.
43
С това преторско средство свързва появата на трансмисията Катков, който е критикуван за
непоследователност в научните си тези от съвременния изследовател Смирнов, С. Цит. съч.,
с.43.
41
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цивилно право, можели да се окажат спорни. Bonorum posessio се предоставяло както
чрез едикт, така и чрез декрет, издаван за всеки конкретен случай.
В Дигестите могат да бъдат открити няколко казуса, в които на наследници се
предоставя bonorum posessio с последваща трансмисия на техния наследствено-правен статус. Завещанията, с които наследодател назначава наследник, но не споменава
дете, заченато и неродено докато същият наследодател е бил жив,44 били недействителни според цивилното право. За постумите съществували две възможности: или да
бъдат назначени за наследници със завещание, или открито да бъдат лишени от наследство. Завещание, в което те не се споменавали, не било недействително изначално, а загубвало правната си сила от момента на раждането.45 Като основание за наследяване на постумите се приемало пребиваването във властта на домовладелеца, в което постумът би се оказал при условие, че се е родил преди смъртта на наследодателя.
До евентуалното раждане на заченатото дете посоченият в завещанието наследник не можел нито да приеме наследството, нито да поиска неговото владение, като
при това заченатият можел изобщо да не съществува /при мнима бременност/. Затова,
чрез преторски едикт на такъв наследник била предоставена привилегията да иска
владението на наследството – bonorum posessionis beneficium. Нещо повече: когато
наследникът по завещание умирал преди да поиска владението, привилегията на владението преминавала към неговите наследници. Описаната преторска помощ е била
„особено необходима” за еманципирания син на наследодателя, който излизайки от
властта на своя баща, преставал да бъде негов наследник по закон и можел да наследява само по завещание.46 Beneficio posessionis обаче се различава от трансмисията,
защото в случая наследникът не е призован, което е задължителен елемент на трансмисията. Bonorum posessio decretalis се определя като средство още по-либерално от
трансмисията, което доказва отмяната на принципа за нейната недопустимост.47
От разгледаните примери бихме могли да обобщим, че зараждането на трансмисията се отнася към епохата на класическото римско право. Характерният за нея механизъм откриваме в преторските и императорски едикти по частни дела, в случаи,
свързани с реституция и с bonorum possessio.
3.3. Развитие на трансмисията в следкласическата и в юстиниановата епоха
В конституция 450 на императорите Теодосий II и Валентиниан III откриваме
правило, съгласно което, ако децата, внуците или правнуците, независимо от пола, са
назначени от своите възходящи за наследници по завещание, но починат преди откриване на въпросното завещание, тогава полагащото им се наследство /по завещание/ може да бъде придобито от техните низходящи наследници.48 Предвиденият в
конституция 450 механизъм представлява трансмисия, според някои автори, а други
го определят като законна субституция.49 Съществени елементи на transmissio
Theodosiana са: трансмитентът трябва да е такъв низходящ на наследодателя, който е
починал преди откриване на завещанието, а трансмисари могат да бъдат само низходящи на трансмитента, които са негови наследници.

44

Такива деца древните римляни наричали postumi aquilani – постуми.
Дождев, Д. Римское архаическое наследственное право. С.150-152.
46
Смирнов, С. Цит. съч., с.44.
47
Катков, М. Цит. съч., с.34.
48
CI.6.52.
49
Катков, М. Цит. съч., с.73 – авторът цитира Хуго, Марецолл, Синтенсис.
45
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Още по-завършен и универсален пример за трансмисия откриваме в конституцията на император Юстиниан от 529 г. и в новелата от 544 г.50 Според конституцията от
529 г., ако призованият почине до една година откакто му е станало известно за неговото призоваване, без да е приел или отказал наследството, или преди да е изтекъл
spatium deliberandi – срокът за размисъл, ако е поискал такъв, тогава неговите наследници могат в оставащия срок да решат дали да приемат това наследство. С новелата
от 544 г. се отменя изискването за знание за призоваването по отношение непълнолетните трансмитенти. От посочените примери става ясно, че самото право на наследяване преминава по наследство.
В transmissio Iustinianea се срещат главните предпоставки за прилагане механизма на трансмисията, които по-късно се възприемат в европейското и руското законодателство: призоваване към наследяване на трансмитента и значението на срока от
призоваването до неговата смърт.
В заключение, завършвайки обзора на зараждането и развитието на наследствената трансмисия в римското право, ще обобщим нейните най-характерни особености.
Социални предпоставки за възникване на трансмисията в Древен Рим откриваме
още в VI в. пр. н.е., когато реформите на цар Сервий Тулий насърчават развитието на
частната собственост и като последица от това – нараства индивидуализма на личността. Режимът на наследяване се променя – в началото при плебеите, а след това и
при патрициите и преминава от „хоризонтален” към „вертикален” ред. Вертикалният
принцип се проявява при правоприемство за низходящите, което позволява наследственият статус да се прехвърля към потомците на починал наследодател.
След превръщането на Рим от cvitas в империя се засилват противоречията между архаичното законодателство и гражданския оборот. В правната система придобиват първостепенно значение актовете на императора и на претора, в които механизмът на трансмисията получава своето развитие като проявление на справедливостта.
В класическия период трансмисията все още не е закрепена като универсално правило, но нейното съществуване в практиката се потвърждава от множество казуси.
Утвърждаването на трансмисията като общо правило на законодателно ниво се
осъществява в следкласическия период от развитието на римското частно право.

50

С. 6.30.19.pr.
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ОСОБЕНОСТИ НА АРБИТРАЖА ВЪВ ВСЕОБХАВТНОТО
ИКОНОМИЧЕСКО И ТЪРГОВСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ
КАНАДА И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ОТ ДЪРЖАВНИЯ СЪД
Мартин Николов Странджански
Бургаски свободен университет

CHARACTERISTICS OF ARBITRATION AS MODELED IN THE
COMPREHENSIVE ECONOMIC TRADE AGREEMENT
BETWEEN CANADA AND THE EUROPEAN UNION –
POSSIBILITY OF EXERCISING CONTROL BY A STATE COURT
Martin Nikolov Strandzhanski
Burgas Free University
Abstract: This paper considers specific arbitral requirements regulated by the Comprehensive
economic trade agreement concluded by the European Union on the one side and Canada
on the other side and the scope of control that state court exercise over.
Key words: arbitral requirements, CETA, arbitral specifics, control by a state court.
Началото на преговорите между ЕС и Канада, стартирани с предварителни обсъждания още през 2004 г., за сключване на Всеобхватно икономическо и търговско
споразумение /ВИТС/, което урежда в максимална степен икономическата и търговската сфера на отношения между тях, събуди сериозни обществени притеснения относно това дали с един такъв международен акт, държавите няма да бъдат изместени
от редица свои прерогативи в регулацията на обществените отношения. Тази обществена тревога особено се концентрира в сферата на правораздаването и по-специално
върху предвиденото във ВИТС арбитражно правораздаване; както и контролът на
държавните съдилища в условията на вече ратифициран, обнародван и влязъл в сила
договор за страните-участнички.
Изясняването на тези въпроси има значение както за изграждането на точни
представи в общественото съзнание за правните аспекти на ВИТС по отношение на
арбитража, така и безпристрастно да посочи чрез изследване на нормативната му регламентация – налице ли е запазен държавен контрол и съдействие в сферата на арбитражното правораздаване. Ето защо, настоящият доклад е посветен на конкретните
специфики на арбитража, съгласно уредбата във Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз и налице ли е възможността
държавните съдилища на страните по Споразумението да упражняват контрол върху
решенията на арбитражната институция.
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Арбитражът по ВИТС
Уредбата на арбитража, приложимите арбитражни процедури и посочване на
арбитрируемите спорове по ВИТС, е систематично поместена в Глава двадесет и девет, озаглавена „уреждане на спорове“. Тази уредба е самостоятелна и отделна спрямо системата и юрисдикционните органи по разрешаване на инвестиционни спорове
между инвеститори и държави. Систематичното изложение на основанията и процедурите по разрешаване на инвестиционни спорове е регламентирана в Глава осма,
Раздел Е, чл. 8.18 – 8.45 от ВИТС и не е предмет на разглеждане в настоящия доклад.
Арбитражното производство по ВИТС е приложимо за всеки спор, свързан с тълкуването или прилагането му. Страните обаче не са ограничени само и единствено до
правните средства на ВИТС: те могат да използват арбитражната регулация и по други споразумения, които са в сила за тях. Така например, ВИТС изрично посочва правилата за арбитраж на Световната търговска организация /СТО/, до които страните
могат да отнесат спора си. С това възможностите за арбитраж между страни по ВИТС
не се изчерпват – те могат да сезират и арбитража на „Международния център за
разрешаване на международни спорове“ по „Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави“ /Вашингтонската конвенция от 1965 г./, ако за това има изрично съгласие и се касае за инвестиционен спор.
Арбитражът по ВИТС, Глава двадесет и девет, е приложим за спорове по тълкуването и прилагането на разпоредбите на Споразумението. От друга страна, арбитражните норми на ВИТС са приложими, доколкото страните по възникнал спор не са
сезирали друг арбитражен орган, предвиден в друго международно споразумение, по
което те са участнички, ако спорът засяга равностойно задължение, съгласно разпоредбата на чл. 29.3, параграф 2. Това дава възможност на заинтересуваните страни за
алтернативен избор на арбитражен орган за разглеждане и решаване на спора им.
Същевременно в цитираната разпоредба е посочено, че едновременното сезиране на
две различни арбитражни съдилища все пак е възможно, ако е налице невъзможност
единият от сезираните органи да се произнесе по депозирания иск, по причини от
процесуален характер или свързани с компетентността му, различни от прекратяване
на производството по параграф 20, приложение 29-А.
В конкретния случай на разпоредбата на Параграф 20, приложение А, е предвидено, че арбитражният съд спира работата си при следните условия:
А) по искане на страната ищец за уточнения в искането срок, който обаче не бива
да надвишава 12 последователни месеца, и възобновява работата си по искане на
страната ищец, или:
Б) след като изготви своя междинен доклад или в случай на производство по
член 29.14 при несъгласие относно равностойността или производство по член 29.15,
само по искане и на двете страни в течение на уточнения в искането срок, и възобновява работата си по искане на една от страните.
Важна особеност на Споразумението, в частта му посветена на уреждането на
спорове, в това число и арбитража, е, че са въведени способи за извънсъдебно разрешаване на спорове между страните. Така, последователно са установени възможностите за консултации и медиация в Раздел Б на чл. 29.4, уреждащ консултациите и
чл. 29.5, за медиацията. Нещо повече, страните по ВИТС са дали приоритет на извънсъдебния път за постигане на взаимно удовлетворяване, при това – не само по възникнали спорове, а по всеки въпрос, засягащ действието и прилагането му. Същото е
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видно от преамбюлния текст на чл. 29.1, Раздел А, Глава двадесет и девета. По отношение на възможностите за медиация и консултации между страните, следва да се
отчете, че ВИТС поставя изрично разграничение между използването на такива способи и арбитража и не позволява конкретен спорен въпрос да бъде едновременно
обект както на консултация или медиация, така и на арбитражно производство.
От казаното до тук и с оглед тълкуването на Раздел Б, чл. 29.4, консултациите е
допустимо да предхождат обръщането към арбитражния орган във връзка с възникнал спор. Нормата обаче е диспозитивна и страните могат да решат да прибягнат направо към арбитраж. Въведено е допълнително условие, съгласно което искането за
формиране на арбитражен състав става допустимо, ако при започнала процедура за
консултации, въпросът не е бил разрешен в срок от 45 дни от датата на получаването
на искането за консултации, съответно 25 дни от датата на получаването на искането
за консултации по въпроси посочени в чл. 29.4. параграф 4 от ВИТС.
Процедурата по отнасяне на спорния въпрос до арбитражен орган се предхожда
от изискването на чл. 29.6, параграфи 1 и 2, а именно: ищецът да отправи писмено искане за това до ответната страна за конституирането на арбитражен съд. Предвидено
е изискване, в жалбата си, ищецът да посочи конкретната спорна мярка и правното
основание на иска си; пояснение за начина, по който дадената мярка нарушава разпоредба на ВИТС.
Арбитражният орган по Раздел Б, подраздел А, чл. 29.7, е в състав от трима арбитри, които се назначават от страните, след проведени между тях консултации в
срок от десет работни дни, от момента на получаване на искането за свикване на арбитраж от ответната страна. При невъзможност страните да изберат арбитри, те могат да сезират с искане Председателя на Съвместния комитет на ВИТС, да избере
чрез жребий арбитри от предварително изготвен списък, който съдържа най-малко
петнадесет на брой съдии. Арбитрите се избират от подсписъци: един за страната
ищец и един за страната ответник, а председателят на арбитражният състав не може
да е гражданин на нито една от страните в арбитражното производство. Това означава, че председателят на състава не може да е с гражданство на страна-членка на ЕС
или на Канада.
Особеността в процедурата по избор на арбитри в арбитража по ВИТС, е, че се
касае за избор в условията на институционен арбитраж, а не за арбитраж ad hoc.
Както вече се посочи, при невъзможност страните да постигнат споразумение за назначаването на арбитри, прерогатив за заместващ избор има само Председателят на
Съвместния комитет по ВИТС, но не и председател на какъвто и да е друг институционен арбитражен орган. По отношение формирането на арбитражен състав по смисъла на разпоредбите на чл. 29.7, параграф 3 от ВИТС, е изключено приложението на
нормата на Раздел II, чл. 38 от Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове
между държави и граждани на други държави /Вашингтонска конвенция от 1965 г./.
Не е приложима в този случай и Европейската конвенция за външнотърговски арбитраж в частта ѝ по чл. 4, ал. 2 -7.
За сравнение, следва да се посочи, че по отношение на Раздел Е „Разрешаване на
инвестиционни спорове между инвеститори и държави“, чл. 8.20, параграф 3, е допустимо в процедурата по медиация страните да депозират искане за назначаване на
медиатор от Генералния секретар на Международния център за уреждане на инвестиционни спорове /ICSID/. По същия начин, при условията на чл. 8.23, а именно предявяване на иск пред съда по ВИТС, ищцовата страна, съгласно разпоредбата на параграф 2, б “а“, може да предяви иска си пред арбитража на ICSID, съгласно процедурен правилник за арбитражни производства. В коментирания случай, засягащ инвес253
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тиционните спорове по Раздел Е на ВИТС, безспорно се е стигнало до разширено
приложение на механизма по „Вашингтонската конвенция“ от 1965 г.
Уредбата на арбитражното производство по Раздел Б на ВИТС не съдържа диспозитивни или препращащи норми към арбитража по „Вашингтонската конвенция“,
поради което е недопустимо прилагането на последната. Невъзможността за прилагането на правилата на ICSID по Раздел Б на ВИТС, произтича преди всичко от това, че
правилата на Вашингтонския арбитраж предвиждат разрешаването на инвестиционни
спорове /през 2003 г., ICSID е разработила правила за уреждане и на неинвестиционни спорове/, докато арбитражът по ВИТС, както вече се каза, е приложим само
по тълкуването и прилагането на разпоредбите на ВИТС.
Друга особеност на арбитража по ВИТС е фиксираният брой на арбитрите, който
задължително е трима, и както вече се посочи- двама от арбитрите следва да са с националността на страните по спора, а председателят арбитражния състав не може да
бъде с гражданство на нито една от страните. За разлика от тази регулация, „Вашингтонската конвенция“ допуска арбитражният състав да бъде и от един арбитър или
ако са повече, то броят им не е конкретизиран, стига да е нечетен. Освен това, „Вашингтонската конвенция“ не допуска участие на арбитри, определими от Генералния секретар на ICSID, да са с националност на страна по спора, съгласно чл. 38. Съгласно разпоредбата на чл. Европейската конвенция за външнотърговски арбитраж също не предвижда фиксиран брой на арбитражния състав и също допуска едноличен такъв.
Процедурата по избор на арбитри във ВИТС е доразвита като е въдено правилото
за жребий, което се прилага от Председателя на Съвместната комисия по ВИТС или
от негов представител, като за тегленето на жребий е предвиден изричен срок, който
е определен на пет работни дни. Жребийната процедура отсъства от уредбата както
на „Вашингтонската конвенция“, така и на „Европейската конвенция за външнотърговски арбитраж“.
Арбитрите и помирителите към ICSID по „Вашингтонската конвенция“ се
ползват със съдебен имунитет, освен ако ICSID не се откаже от него, докато ВИТС не
предвижда имунитет за арбитрите от определения списъчен състав.
При условията на вече започнала арбитражна процедура, формираният арбитражен състав, прилага процедурните правила, уредени в Процедурния правилник за
арбитраж по Приложение 29-А от ВИТС, доколкото страните по спора не са решили
друго, съгласно диспозитивната норма на чл. 29.16, Раздел Г от ВИТС. Арбитражният състав има правомощието и може да се произнася по компетентността си. Същото правомощие е изрично залегнало в т. 9, б „в“ на процедурния правилник за арбитраж.
В срок от седем работни дни от образуването на арбитража, ако друго не е уговорено, страните по спора провеждат първо заседание с участието арбитражния състав
по арбитражното дело. Въведеният легален термин за това първо заседание, използван в процедурния правилник по Приложение 29-А, т. 8 от ВИТС, е „провеждат
среща“.
В хода на арбитражната процедура, регулацията на ВИТС по арбитражни дела
възлага задължение на сформирания арбитражен състав да представи доклади на
страните по арбитражното дело. Така, чл. 29.9 от Раздел Б, повелява арбитрите в срок
от сто и петдесет дни от датата на формирането на колегията си да представят свой
междинен доклад, който съдържа фактически констатации и заключение дали страната-ответник е изпълнила задълженията си по ВИТС. Във връзка с доклада, страни254
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те имат възможност в рамките на срок, определен от арбитражния състав, да представят пред него писмени коментари. Въз основа на депозираните писмени коментари,
арбитражният състав е допустимо да преразгледа доклада си, или да предприеме допълнителни проучвания, които сметне за целесъобразни. Параграф 3 на чл. 29.9 повелява, че междинният доклад е поверителен.
Вторият доклад, който арбитражният състав трябва да изготви, е окончателен,
съгласно разпоредбата на чл. 29.10. Окончателният доклад се изготвя в срок от тридесет дни от представянето на предходния междинен доклад. За разлика от междинния доклад, окончателният съдържа мотивационна част, включваща установените по
арбитражното дело факти и всички направени констатации и заключения. Предвидено е, че в окончателния си доклад, арбитрите трябва да постановят решения, което
означава, че е налице диспозиция, за която изрично ВИТС повелява, че е обвързваща
за страните по делото.
Арбитражният състав, при постановяване на решенията си, императивно е ограничен от нормата на чл. 29.18, съгласно която не може да допълва или ограничава
правата или задълженията на страните, които са предвидени по ВИТС.
Излагането на мотиви в окончателния доклад на арбитража е императивно и по
това уредбата на ВИТС се отличава от „Европейската конвенция по външнотърговски арбитраж“, която от своя страна, по силата на чл. 8, дава възможност на
страните в арбитражно дело да заявят изрично желание постановеното арбитражно
решение да не бъде мотивирано.
За разлика от междинния доклад, окончателният се представя освен на страните
по арбитражното дело, но и на Съвместния комитет по ВИТС. Съгласно параграф 3
на чл. 29.10, страните имат задължение публично да оповестят окончателния доклад
по реда на Правилника по Приложение 29-А.
Особеното на арбитража по ВИТС е, че след изготвянето на окончателния доклад
и представянето му на страните по арбитражното производство и на Съвместния комитет, арбитражният състав не прекратява дейността си и не се разпуска. Обратно,
съставът остава действащ и поема функция по съдействие на изпълнението на решенията, съдържащи се в окончателния си доклад. Прерогативът и функцията по контрол на изпълнението се изпълнява от Съвместния комитет по ВИТС.
Тази специфика е силно отличителна спрямо арбитражната уредба по „Вашингтонската конвенция“ и „Европейската конвенция за външнотърговски арбитраж“. В цитираните конвенции решенията се изпълняват съгласно разпоредбите на
„Конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения“ от 1965 г. /Ню йоркска конвенция/ и от компетентните държавни съдилища.
Системата на докладите с имплицитно съдържание на решенията по арбитражното дело в окончателния доклад, която е въведена в арбитража по ВИТС, отсъства
от арбитражната уредба, която прилага ICSID по „Вашингтонската конвенция“ от
1965 г.
В арбитражната процедура по ВИТС е предвидено производство при „неотложни случаи“, което е приложимо в случай, че предметът на арбитражния спор, засяга
бързо развалящи се стоки или услуги, които губят бързо своята търговска стойност.
Същественото на тази особена процедура са намалените на половина срокове, в които арбитражният състав трябва да изготви и представи докладите си. Срокът за изготвяне на междинния доклад е фиксиран на седемдесет и пет дни – от момента на формирането арбитража, а на окончателния – в срок от петнадесет дни от представянето
на междинния доклад. Дадена е възможност на една от страните да поиска от арбитража предварително произнасяне с решение, с което да постанови дали смята случая
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за спешен. За такова решение е предвиден изричен срок от десет дни, след направеното искане.
Важна особеност на арбитражното производство по ВИТС, – е дадената възможност страните във всеки един етап от делото да стигнат до взаимно приемливо решение на спора си. За решението по взаимно съгласие, страните са длъжни да уведомят
както Съвместния комитет по ВИТС, така и арбитражния състав. Процедурната последица от постигането на взаимно приемливо решение между страните, е, че арбитражният състав прекратява започналото арбитражно производство и работата си.
За изпълнението на решенията в окончателния доклад на арбитражния състав,
ВИТС въвежда специален ред, който е отразен в Подраздел Б, „Изпълнение“,
чл. 29.12-29.12. Разпоредбите на посочените норми регламентират сроковете за изпълнение на окончателния доклад; временни средства за защита в случай на неизпълнение и преглед на мерките, предприети с цел изпълнение след спиране на изпълнението на задълженията; компетентни органи по контрол и съдействие по изпълнението на решенията.
Съгласно изискванията по изпълнение на окончателния доклад, чл. 29.12 от
ВИТС възлага в тежест на ответната страна – предприемането на всички необходими
мерки за изпълнение на доклада, като тя е длъжна в срок от двадесет дни от получаването на окончателния доклад да уведоми както другата страна, така и Съвместния
комитет по ВИТС за намеренията си във връзка с изпълнението.
От тълкуването на разпоредбата на чл. 29.12 следва, че основната функция по
контрол на изпълнението на решенията по окончателния доклад, е възложена на Съвместния комитет по ВИТС. От друга страна, функциите по съдействие по изпълнението са възложени на арбитражния състав, като той ги осъществява, определяйки
продължителността на разумния срок за изпълнение, в случай, че страните имат разногласие за този срок. Срокът за сезиране на арбитражния състав е определен отново
на двадесет дни, от момента, в който ищецът получи уведомлението за намерение за
изпълнение от ответника.
Допустимо е страните по взаимно съгласие да продължават срока за изпълнение.
Във всички случаи обаче, преди изтичане на определения разумен срок за изпълнение, ответникът уведомява другата страна и Съвместния комитет по ВИТС за предприетите мерки по изпълнение.
В условията по изпълнение на решенията по реда на чл. 29.12, Съвместния
комитет по ВИТС упражнява контрол от момента на уведомяването си от ответника –
най-късно двадесет дни от получаването на доклада от страните по делото – до момента на вече фактически предприетите действия и мерки по изпълнение на решенията от ответника.
В чл. 29.14 са уредени средства за защита в случай на неизпълнение на решенията по окончателния доклад. Неизпълнението, съгласно параграф 1, б. а, б, в на
чл. 29.14, може да има три форми: Ответникът не уведоми за намерението си за изпълнение на решенията или за срока, който му е необходим за изпълнение; в случай
на изтичане на разумния срок, ответникът не уведоми за мерките, които е предприел
за изпълнението на решенията; в случай, че арбитражният състав установи, че предприетата мярка не е съответна със задълженията на насрещната страна.
В случай на реализиране на някоя от формите на неизпълнение от страна на ответника, ищцовата страна има право да спре частично или изцяло изпълнението на
свои задължения, или да получи обезщетение. За спирането на изпълнение на свое задължение, ищецът е длъжен да уведоми както ответника, така и Съвместния комитет
по ВИТС. В случай, че спре изпълнение на свои задължения, ищецът е длъжен да го
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направи в същата пропорция, до която са пропуснатите ползи и/или причинените
вреди. В тази хипотеза Съвместния комитет по ВИТС също запазва контролните си
функции, но този път по отношение действията на ищеца.
Ако между страните има разногласие по действителността на мерките, предприети за изпълнение на решенията по доклада или съвместимостта им с разпоредбите на чл. 29.2, или равностойността на спряното насрещно изпълнение от ищеца,
или вредите и пропуснатите ползи, страните са длъжни да отнесат спорния въпрос до
арбитражния състав.
В такъв случай, арбитражният състав се свиква с писмено искане, отправено до
Съвместния комитет по ВИТС и до другата страна. Арбитрите са задължени да уведомят Съвместния комитет по ВИТС за решението си в срок, съобразно това, какъв е
случаят на разногласие между страните. Така, ако се касае за разногласие по изпълнението, срокът за произнасяне е деветдесет дни от момента на искането за повторното
свикване; ако разногласието е по отношение равностойността, срокът е тридесет дни,
от момента на повторното искане за свикване; ако разногласието между страните
засяга и равностойността, и изпълнението, срокът е определен на сто и двадесет дни
от искането за повторно свикване.
В условията на вторично сезиране от страните на арбитражния състав, последният упражнява функция по разрешаване на спор, ако и този спор да е вторичен и засягащ конкретно изпълнението на докладните решения. Контролът, особено що се
отнася до сроковете за произнасяне от арбитрите, и в този случай е в прерогатива на
Съвместния комитет по ВИТС.
Параграф 10 на чл. 29.14 дава възможност на ищеца да поиска да представи предложение за временно обезщетение като ответникът е задължен да представи такова
предложение.
Хипотезата на чл. 29.15 въвежда допълнителна, особена регулация, относима за
случаи на последващи предприети мерки по изпълнение на решенията по окончателния доклад от ответника, след като ищецът е спрял изпълнението на свои задължения. Ответникът е длъжен да уведоми ищеца и Съвместния комитет по ВИТС за
предприетите мерки и да отправи искане ищецът от своя страна да поднови изпълнението си. При липса на съгласие между страните за съвместимостта на предприетата
мярка, страната – ищец, в срок от шестдесет дни от датата на получаване на уведомлението, отправя писмено искане до арбитражния състав за произнасяне по спора. И
в този случай, страната е длъжна едновременно да уведоми Съвместния комитет по
ВИТС и другата страна. Арбитражният състав е длъжен да се произнесе по спора в
срок от деветдесет дни от датата на сезирането. В този особен ред по възобновяване
или предприемане на мерки по изпълнение на решения по окончателен доклад, контролната роля на Съвместния комитет по ВИТС е запазена и е налице, а арбитражният
състав е задължен да упражни решаващата си функция по спора, вече засягащ самото
изпълнение.
Направеният преглед на арбитражните норми и арбитражното производство по
Глава двадесет и девета от ВИТС, води до извода, че то е поставено извън юрисдикцията на държавните съдилища на страните участнички в Споразумението. Правомощията и функциите на тези съдилища по съдействие и контрол в това арбитражно
производство не са предвидени, доколкото във ВИТС няма изрична норма, която да
посочва конкретен начин за реализация на функции по съдействие и контрол от държавните съдилища на страните участнички. От друга страна, това е така, защото ар257
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битражът по ВИТС има публично правен характер и правният ред не допуска намесата на държавните съдилища по такъв тип арбитражни производства. Съгласно
разпоредбата на Глава първа, раздел Б, чл. 1.6. ВИТС възлага функции по контрола
по арбитражните производства на Съвместния комитет, изрично създаден с текста на
чл.26.1 от Глава двадесет и шеста Административни и институционални разпоредби.
В параграф четвърти на чл. 26.1 е посочено, че Съвместният комитет осъществява
надзор и улеснява изпълнението и прилагането на Споразумението и постигането на
общите му цели. Осъществява надзор върху работата на всички специализирани
комитети и други органи, създадени по силата на ВИТС.
Съставът на Съвместния комитет се състои от представители на ЕС и Канада и се
председателства от министъра на международната търговия на Канада и от член на
Европейската комисия, отговарящ за външната търговия и техни представители. Чрез
така уредения състав на представителство на страните по Споразумението в Съвместния комитет, те упражняват контрол и съдействие в арбитражното производство.
Използвана литература:
1. Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада.
2. Процедурен правилник за арбитраж по ВИТС.
3. Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани
на други държави.
4. Правилник за арбитраж на Международния център за разрешаване на международни спорове /ICSID/.
5. Европейската конвенция за външнотърговски арбитраж.
6. Конвенцията за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения.
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ДЕМОГРАФСКИ
ФАКТОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СВЕТА
Нико Иванов Куков
Бургаски свободен университет

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MAIN DEMOGRAPHIC
FACTORS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA AND THE WORLD
Niko Ivanov Kukov
Burgas Free University
Abstract: The report presents a comparative analysis of birth and death rates in the
country and the world. The author describes a shocking, catastrophic picture of the native
demographic situation. The fact is that Bulgaria is one of the fastest declining countries in
the world in terms of demographics, not only in Europe, without wars, epidemics or
genocide.
Keywords: Demography, birth rate, mortality, aging, healthcare, prognosis, security.

Увод
Демографията е наука за динамиката на човешката популация. Тя обхваща въпросите, свързани с броя, структурата и разпределението на населението. Наблюдава
процесите на раждане, смърт, възпроизводство, миграция и застаряване. Установява
зависимости при населението от гледна точка на образование, етническа идентичност, религия, социална принадлежност. Най-общо казано демографията е наука за
населението. Демографските процеси в света протичат по различен начин, с различна
скорост и се формира различна демографска ситуация по исторически периоди и по
географски региони, страни и териториално обособени единици. Известно е, че проблемът с популацията е следствие на несъответствие в протичането на природен или
обществен процес, на извършването на някаква човешка дейност и недостигане на
очакван резултат.
Общи данни за популацията на световното население
Промяната в броя на световното население може да бъде описана с един показателен пример – фактът, че има едно раждане на всеки 8 секунди и 1 умиране на всеки
12 секунди. /от миграционна гледна точка имаме 1 международен мигрант на всеки
44 секунди/. Броят на световното население към 31.12.2014 г. е 7 238 184 000 души,
като в т.нар. „развити страни“ е 1 248 958 000 души и в останалите страни –
5 989 225 000 души. Към средата на 2020 г. данните сочат около 7.8 милиарда души,
което е 2 пъти по-многобройно от това през 1970 г. и 3 пъти по-многобройно от това
през 1950 г. /2.5 млрд/.
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1 милиард – 1804 г.;
2 млрд – 1927г. (след 123 години);
3 млрд – 1959г. (след 32 години);
4 млрд – 1974г. (след 15 години);
5 млрд – 1987г. (след 13 години);
6 млрд – 1999г. (след 12 години);
7 млрд - 2012г. (след 13 години);
8 млрд - 2026г. (след 14 години);
Промени в числеността на населението и време за достигане на следващ милиард
Към момента близо 40% от световното население живее в Китай и Индия, а населението на други 8 страни формира още 20% от същото: САЩ, Индонезия, Бразилия,
Пакистан, Бангладеш, Нигерия, Русия и Япония. За четири страни се очаква да увеличат броя на населението си в близките години с над 100 милиона души – Индия,
Пакистан, Нигерия и Демократична Република Конго. Съществува различен темп на
средногодишен ръст на световното население по региони като същият се различава
съществено между регионите с различно макроикономическо развитие. Намаляването на раждаемостта не настъпва едновременно във всички страни по света, а при темпът на ръст на населението се наблюдават следните тенденции:
 Развитите страни имат по-ниски темпове на нарастване на населението;
 Развиващите се и слаборазвитите страни са с по-висок темп на нарастване на
населението; /България попада в групата на развиващите се страни, но е изключение от тенденцията/
 Най-слабо развитите страни са с най-бърз темп на нарастване на населението
като при тях раждаемостта е все още с доста високи нива.
Бъдещото нарастване на броя на световното население /анализи на ООН с точност 95%/ ще бъде изключително в по-слаборазвитите страни, предимно Индия и
страните от Африка (с изключение на северните републики). Очаква се още по-изразено преразпределение на световното население между развити и развиващи се региони.
Възрастовата структура също ще се измени в глобален план, като се предполага,
че световното младежко население /15 - 24 години/ ще нарасне до 1,4 милиарда през
2050 г. от 1,2 милиарда сега, но делът на младежта в световното население ще спадне
до 14 % от 16 % към момента, поради масовото застаряване в резултат на увеличаващата се продължителност на живота. Младежкото население на Африка ще нарасне
до 35 процента от световната младежта общо през 2050 г., от 20 процента днес. В момента Етиопия има най-висок дял на младежкото население – 21.8%, докато България
е с най-нисък дял – 9.1%, както е посочено в таблицата.

/ Процент на населението /15–24 г./ от цялото население в различни държави /
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Съществува тясна взаимовръзка между броя и ръста на населението и нивото на
образованието и икономиката в страните. Фактите сочат, колкото и алогично да звучи, че колкото по-развита е дадена страна, толкова повече намалява нейното население /изключвайки фактора на т.нар. „икономически имигранти“/.
Ниво на раждаемост и степен на застаряване на населението в света и у нас
Параметрите на демографският срив на България могат да бъдат разбрани на основата на сравнителния подход, т.е. сравнение както с другите страни, така и с данните за България в предходни периоди. По данни на сайта „Population Reference
Bureau“ по темп на загуба на човешкия си потенциал нашата страна заема първо
място, което единствено си оспорва с африканската държава Свазиленд. Следва да се
отчете факта, че в последната над 50% от населението е болно от СПИН. По други
данни на същия източник, от 207 държави България по ниво на раждаемост разделя
през 2012 г. 190-195 място, т.е. влиза в двадесетте държави с най-ниска раждаемост в
света. По други данни /ООН/ България е на 204-то място в света по раждаемост от
всичките 224 държави.
Пронаталистичната демографска политика има за цел стимулиране на раждаемостта. Тя е характерна за повечето европейски страни. Тя включва различни социални мерки като платен отпуск по майчинство при раждане на дете, големи семейни надбавки за деца, безплатни медицински грижи за бременните жени и за малките деца,
нисколихвени кредити за младите семейства и др. Раждаемостта остава стабилна в
Ирландия, Швеция, Великобритания и Франция, а най-ниската раждаемост е регистрирана в Италия, Гърция, Португалия и Испания.
През последните 15 години раждаемостта в България е спаднала значително и
рязко. В началото на 80-те тя е била 14.5 ‰, днес е 7.7 – 8.06 ‰. Смъртността е над
14 ‰. От 1990 г. насам населението бележи отрицателен прираст и в момента намалява годишно с над 60 хиляди души. Миграционното салдо също е отрицателно: - 5.6 ‰.
Темповете на намаляване на населението е показателен – само за десет години – от
1996 до 2006, то е спаднало с близо 8%. От всичките страни-членки на ЕС, населението на България намалява най-бързо. Логично е да се твърди, че с растежа на икономиката и доходите се предоставят повече възможности за отглеждане на дете. Повечето изследвания по темата обаче доказват, че при подобряване на икономическите
условия нивото на раждаемост расте най-вече сред най бедните слоеве от населението /теория на Истерлин/.
Населението на България към момента е под 7 млн., колкото сме били през 50-те
години, но при една съществена разлика – през 50-та година населението на България
е било младо. Днес пенсионерите са над 2 млн., а бъдещата работна сила, все по-малко. В Световен мащаб страната ни се нарежда на катастрофалното 224-то място по
ръст на населението.
Място
1
2
3
5
98
127
132
152
153

Средногодишен ръст на населението (%)
Държава
%
Място Държава
Южен Судан
3.83
181
Италия
Ангола
3.52
185
Македония
Малави
3.31
187
Португалия
Уганда
3.20
201
Гърция
Ирландия
1.15
205
Германия
САЩ
0.81
209
Япония
Испания
0.78
224
България
Турция
0.52
226
Латвия
Великобритания
0.52
231
Островите Кук
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%
0.19
0.17
0.04
- 0.06
- 0.16
- 0.21
- 0.61
- 1.08
- 2.79
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Относно динамиката на процеса по намаляване на населението е установено, че
измежду всички европейски страни единствено Латвия е с по-неблагоприятна отрицателна годишна промяна на населението спрямо общото население – 0,98% .

Процесът по застаряване на населението се характеризира с показателя „средна
възраст“ и разкрива достигнатото равнище в процеса на застаряване на населението.
С най-висока средна възраст (над 40 г.) са страните с висок жизнен стандарт на живота, и висока средна продължителност на живота като Монако, Япония, Германия,
Италия, Финландия, Швейцария, Швеция, Белгия. С висока средна възраст са и страни с много високо равнище на емиграция на младо население като България, Латвия,
Хърватска, Словения и др.
Експертите в демографията Уорън Сандерсън и Сергей Щербов от „Международния институт за приложен системен анализ“ (IIASA), са изготвили следната таблица
за стареене съгласно демографски данни от 2018г. /Laxenburg, Австрия: IIASA, 2018/
Лявата страна на таблицата показва делът от населението, който обхваща лица над
65-годишна възраст /към 2018г./. Отдясно е делът от населението с изчислен оставащ
живот /спрямо ниво на здравеопазване, данни за стареенето и др./ Силно притеснителен е факта кои позиции заема страната ни.

Страни като Япония, Италия и Германия са начело в списъка на държавите с найвъзрастно население в света, ако данните се основават на дела на населението на въз264
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раст 65 и повече години. Но ако дефиницията за „старост“ е разгледана от малко поразличен ъгъл /продължителност на живота/ като делът на населението, което се
очаква да живее 15 години или по-малко, то следва, че България, Латвия и Украйна
са начело в списъка. Япония и Италия дори не са в топ 10.
„Ди Велт” описва прогнозите за бъдещето на България в статия, озаглавена
„Последният да загаси лампата”. Изданието се позовава на прогнозите на ООН, според които населението на шест държави в ЕС – трите балтийски републики /Литва,
Латвия, Естония/, Румъния, България и Хърватия, ще се срине наполовина до 2080 година в сравнение с 1990 година. Шестте държави са заплашени от изчезване, пишат
от „Ди Велт” и допълват, че те са изгубили 20% от населението си от промените
насам.
С оглед на гореизложеното може да се твърди следното: В развитите страни се
наблюдава ясно изразена тенденция към снижение на раждаемостта и сумарната плодовитост. Под влияние на множество социално и психологически фактори се формира трайна тенденция към малодетно семейство. Средната продължителност на
предстоящия живот в тези страни нараства и задълбочава степента на застаряване на
населението, в резултат на което общият показател за раждаемост ежегодно показва
тенденция към по-нататъшно снижение и трудно се поддава на корекция чрез допълнителни стимулиращи социално-икономически мерки. Въпреки че за развития свят
като цяло сумарната плодовитост е средно 1,56 деца на 1 жена, то в 15 страни, главно
от Южна и Източна Европа, тя е достигнала безпрецедентно ниско ниво в човешката
история 1,3. Само в няколко развити страни /Белгия, Франция, Германия, Холандия,
САЩ/ след 1990/1995 г. се наблюдава леко нарастване на сумарната плодовитост.
В развиващите се страни раждаемостта и сумарната плодовитост също показват
тенденция към снижение в резултат на мероприятията по семейно планиране и на
социалноикономическото развитие на тези страни. Други основни причини са свързани с разширяване на участието на жените в обществения живот, нарастване на образователното им ниво и др. Снижението обаче е все още с твърде бавни темпове и
естественият прираст в развиращите се страни остава доста висок. Сумарната плодовитост остава над 5 деца на 1 жена в 35 страни от общо 148 развиващи се.
Натискът се забелязва най-вече през необходимостта от допълнителни разходи в
публичния сектор – за пенсии, за здравеопазване и за социални мерки. Освен това на
пазара на труда става все по-трудно да се намерят квалифицирани и високообразовани служители, защото голяма част от тях са емигрирали.
Сравнителен анализ на смъртността в Република България и света
Един от най-тревожните демографски проблеми в България е високото ниво на
смъртността. Решаващо значение за смъртността имат следните фактори: жизненото
равнище на населението, условията на труд и отдих, стресът, интензивността на труд,
степента на развитие на здравеопазването, профилактиката и на медицинската наука,
хигиената на жилищата и населените места, културното равнище на населението и
т.н.
Предпоставка за осъществяване на успешни международни анализи за причините
за умиранията е формирана от Световната Здравна Организация – Международна
класификация на болестите (МКБ). Събраните статистически данни обхващат продължителни периоди от време и се отнасят, както за развитите страни на света, така
и за страни в различен етап от своето социално-икономическо развитие.
България отчита едни от най-високите стойности сред европейските страни по такива важни демографски показатели като перинатална смъртност, детска смъртност,
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повъзрастова смъртност, обща смъртност. Aмepиĸaнcĸият caйт зa дeмoгpaфcĸи aнaлизи „Wоrld Рорulаtіоn Rеvіеw“ пocoчи Бългapия ĸaтo дъpжaвaтa c нaй-виcoĸa cмъpтнocт в cвeтa зa 2020 гoдинa. Индeĸcът, c ĸoйтo дъpжaвaтa ни зaпиcвa пъpвoтo мяcтo,
вcъщнocт пpeдcтaвлявa бpoя нa пoчинaли нa 1000 чoвeĸa зa eднa гoдинa като данните
обхващат лицата, извън статистиката починали от COVID 19. Πъpвитe cтpaни в тaзи
cтaтиcтиĸa ca: 1. Бългapия (15.433); 2. Уĸpaйнa (15.192); 3. Лaтвия (14.669); 4. Лecoтo
(14.144); 5. Литвa (13.737); 6. Cъpбия (13.194); 7. Xъpвaтия (13.17); 8. Pyмъния
(13.099); 9. Гpyзия (12.816) и Pycия (12.785)".
Равнището на детската смъртност е важен показател, отразяващ жизненото равнище на населението и равнището на здравеопазването в отделните страни и региони.
Стойността и пряко влияе на равнището на общата смъртност и на възрастовата
структура на населението. Важна закономерност на равнището на детската смъртност
е нейното съответствие със социално-икономическото равнище на развитие на страните и регионите в света. Най-висока детска смъртност в света е отчетена в Афганистан (110%o), Сомалия, Централна Африканска Република, Гвинея-Бисау, Чад, Нигер,
Буркина Фасо, Нигерия, Мали, Сиера Леоне, Ангола – 70%o – 110%o.
Детската смъртност е ниска в най-развитите държави в света и в тях тя не е проблем. Такива са Япония (2.21‰), Италия (3.36‰), Франция (3.40‰), Германия
(3.51‰), Канада (4.85‰), САЩ (6.00‰). Средно за ЕС – 3.4%o; най-висока в ЕС –
Румъния (6.0%о); България, Малта; Най-ниска в ЕС (под 2%o) – Естония (1.6%о);
Словения, Швеция – под 2.0%о. В Европа по-висока детска смъртност от България
имат единствено: Румъния, Албания, Молдова, Украйна, Русия, Македония Много
ниска е детската смъртност и в редица малки, но развити в икономическо отношение
страни като Монако, Исландия, Швейцария, Норвегия, Андора и др.
Тенденциите в смъртността и продължителността на живота в страната ни са изключително тревожни. В сравнение със страните от ЕС смъртността в България е
най-висока. За повечето европейски държави е от порядъка на 500-600 души на
100,000 души при 1,102.62 души за България. Допълнително стойностите за средната
продължителност на живота в ЕС е 75,8 г. за мъжете и 81,9 г. за жените, а в България
тя е съответно 68,5 г. и 75,4 г. От извършения анализ е установено, че в развитите
страни е ниска детската смъртност, в развиващите се страни е висока, а с най-високи
стойности е в страните от третия свят. Р България е развиваща се страна, с лоша
здравна система, от което може да се направи обосновано предположение, че високите нива на детска смъртност у нас ще се запазят близките години.
Здравеопазване и качество на живот – важни аспекти на качествените характеристики на демографската в България, в резултат на липсата на адекватни здрави
грижи /вследствие на съществуващата здравна система/ и народопсихологията на
нацията. Според данни на специалисти има четири групи здравни детерминанти, които определят здравето и чрез въздействие върху които здравето може да бъде подобрено /определени в доклада на Марк Лалонд – Министър на здравеопазването,
Канада, 1974г./:
 Генетични и биологични (18-22%);
 Стил и начин на живот (49-53%);
 Външна среда – подразделящи се на „Фактори от околната и трудовата среда“
и „Социално-икономически фактори“; (17-20%);
 Здравна помощ /здравеопазна система/ (8-10%).
Здравето на човек се формира под действието на икономическите и социалните
предпоставки на средата, в които той се ражда, израства, живее и се труди. Това се
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отнася и общо за здравното състояние на населението, за неговата заболеваемост, физическа дееспособност и смъртност.
С увеличение на възрастта относителният дял на лицата с влошено здраве става
по-голям, което е естествено и разбираемо. При децата (0–14 г.) и при младите хора
(15–24 г.) делът на тези с влошено здраве се е утроил, считано от 1996 г. до настоящия момент. Този факт е изключително тревожен и заслужава специално внимание
от институциите, занимаващи се с проблемите на здравеопазването, социалната политика и политиката в сферата на сигурността и отбраната. От здравословното състояние именно на младите хора зависят бъдещето на нашата нация и просперитетът на
държавата.
Данните от проучване през 2014 г., включващо относителния дял на лица на възраст 15 и повече години в Европа, сочат, че същите са определили здравето си като
„добро“ и „много добро“. В сравнение със страните от Европейския съюз по тази самооценка България е на едно от последните места с 55%. Пред нас са Великобритания с 85,0%, Дания – 80,5 %, Швеция – 75,1 %, Австрия – 70,2 %, Франция – 67,2 %,
Финландия – 66,9 %, Испания – 66,5 %, и Италия – с 60,1 %.
Начинът на живот е тясно свързан с равнищата на смъртност. България е на четвърто място сред 30 европейски държави по отношение обща ранна смъртност за мъжете и жените на възраст от 45-74 години, съответно с 1617 мъже и 1096 жени на
100 000 души. Това определя и изключително ниската средна продължителност на
живота за мъжете в нашата страна, както и невисоката такава за жените. Ключови
причини за тази ранна смъртност са два вида заболявания: на кръвоносната система –
хипертония и като следствие – инсулти и инфаркти, а другата са раковите заболявания.
Най-сигурният индикатор за лош контрол на хипертонията в България е високото
равнище на ранна смъртност от мозъчен инсулт. Според официалната статистика и
редица проучвания в България има около 2 милиона хипертоници... Около 12% от
инсултите у нас са при по-млади от 35-годишна възраст мъже, като и по този показател сме на едно от първите места в Европа. По данни на Световната здравна организация, у нас с наднормено тегло са близо 62% от населението – доста повече от
средното равнище в световен мащаб, което е 39%. Близо 25% от навършилите 18 години у нас са със затлъстяване, докато средната стойност за света е около 13%. По
процент от населението под нормата за телесна маса страната се нарежда на 12-то
място с 2,6%, а по процент на хората с наднормено тегло се нареждаме на 14-то място с 52,8%. В сравнение с 2008 г. се наблюдава намаление в процента на населението
под нормата, както и в нормата за сметка на увеличение на хората с наднормено
тегло. През 2008 г. те са били 50,8%.
По данни от европейско проучване /European Health Interview Survey (EHIS wave
2) Methodological manual / и данни на Евростат за 2008 г. и 2014 г. /ISSN 1977-0375 за
2013г./ се разглежда въпросът за здравословното хранене на европейците. Упоменато
е, че здравословното хранене е ключов фактор за здравословен живот. През 2014 г.
едва 35,5% от Българите консумират плодове ежедневно, като това поставя страната
на предпоследно място в ЕС. 26,9% от българите консумират плодове между 1 и 3
пъти седмично, а 24,3% между 4 и 6 пъти седмично. На първо място се нареждаме по
процент от населението, което рядко или никога не консумира плодове – 13,3%. Прави впечатление, че най-младата възрастова група (15 до 24 години) се нарежда на
първо място в категорията консумиращи рядко или никога с 19,7%. Видимо с увеличаването на възрастта консумацията на плодове също се увеличава.
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Подобно е положението и с консумацията на зеленчуци. По ежедневна консумация на зеленчуци България се нарежда на 24-то място в ЕС – 38,5% от населението
консумира зеленчуци ежедневно. 24,5% консумират зеленчуци между 1 и 3 пъти седмично, а 27,7% между 4 и 6 пъти седмично. Нареждаме се на второ място по процент
от населението консумиращо рядко или никога зеленчуци – 9,3%. На първо място се
нарежда Унгария, където обаче населението консумиращо ежедневно зеленчуци е
46,3%. Отново възрастовата група от 15 до 25 години води с цели 27,2%, които не
консумират или рядко консумират заленчуци.
Относно данни за физическата активност на населението, при същото проучване
е установено, че 82,7% от населението в България не е имало регулярна физическа
активност извън работното място. Това ни нарежда на предпоследно място преди
Румъния. Средното ниво за ЕС е 48,8%, а най-много са спортуващите в Дания. За
сметка на това страната се нарежда на 8-мо място по процент от населението извършващо натоварваща физическа дейност по време на работа с 53% при средно ниво в
ЕС от 43,7%. Ако това се приеме като причина за липсата на извън работна физическа дейност данните не изглеждат толкова отрицателни.
При последното подобно проучване в Европа през 2017 г., по данни на Евростат
България се нарежда в групата на „по-мързеливите“, на 15-то място с 57% дял на населението, което се занимава с физическа активност при средно 72% за ЕС.
Изводи и заключение:
Демографското развитие на страната ни е национален и социален приоритет от
огромно значение. Ако някои европейски държави се намират в демографска депресия, то у нас ситуацията се оприличава на демографски срив. България е водач по
почти всички негативни демографски тенденции в Европейския съюз – смъртност,
ниска раждаемост, отрицателен прираст на населението и др. Несъмнено, в спешен
порядък е необходимо не просто да се планират, а да се изпълняват активни мероприятия и да се оказва контрол по изпълнението на решителни и крайни мерки с цел
създаването на благоприятни условия за противодействие с демографската криза. Демографската политика се реализира чрез закони, мерки, мероприятия и действия
/социално-икономически, законодателни, административни/ във всички сфери на
живот в обществото. Резултатите от същите ще бъдат видими след 20-30 години минимум, но това е стратегически процес, който изисква стратегическо мислене и своевременно планиране.
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СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ, ОБУСЛАВЯЩИ
ПРОЦЕСА НА РАЖДАЕМОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Нико Иванов Куков
Бургаски свободен университет

SOCIO-ECONOMIC FACTORS DETERMINING THE BIRTH
PROCESS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA
Niko Ivanov Kukov
Burgas Free University
Abstract: The report addresses the issue of the main processes that affect the birth process
at the national level - emigration, social policy, premature mortality, sexual culture,
healthcare. It also mentions other socio-economic factors /unemployment, reproductive
health, marriage, education/, which determine the birth rate. The end of the report
identifies risks and threats to national security that are the result of current demographic
policy.
Keywords: Demography, birth rate, unemployment, health, marriage, education, security.
Увод
Терминът „демография“ е съставен от старогръцките думи „демос“ – народ и
,,графос” – описание и означава народоописание. Предмет на демографията като
наука са закономерностите на възпроизводството на населението, социално-икономическите условия, които определят раждаемостта, смъртността, количествени и качествени изменения на населението. Изучава изменението структурата на населението – възраст, пол, по територия, по етнически признаци и прочие. Същата изучава
настоящата демографска ситуация, както и изготвя прогнози и хипотези за състоянието на населението под влияние на социалните фактори в бъдещ период за дадена
територия.
По отношение на своята численост българският народ има изключително сложна
и противоречива политическа и демографска съдба. В течение на вековете той преживява както драматични моменти на опасност от пълно изчезване, така и възхода на
една от най-ускорено развиващите се демографски групи в рамките на балканския регион. Постепенно, но регулярно във времето, се променя и качеството на българския
генофонд. Налице е трайно застаряване на нацията. Основната причина на посочените процеси е външната миграция, високите нива на смъртността и ниските равнища
на раждаемостта. Последният фактор е темата на настоящия доклад.
Фактори, обуславящи раждаемостта:
Раждаемостта сред едно население се влияе от сложен комплекс фактори и причини от демографски, социален, икономически, културен и дори личен характер. Някои от основните фактори, обуславящи нивото на раждаемостта, са както следва:
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1) Брой и възрастовата структура на родилния контингент. Логично, поголям дял на жените в репродуктивна възраст води по-висока раждаемост и обратно –
малък детероден контингент е свързан с ниска раждаемост.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре
чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между
броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). През 2001 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна
възраст, са били замествани от 124 млади хора През 2011 г. на всеки 100 души излизащи от трудоспособна възраст влизат 70 млади хора. За сравнение към 31.12.2019 г.
това съотношение е 66 и остава непроменено спрямо 2018 година.
Възрастова структура
Прогресивен тип
Стационарен тип
Регресивен тип

0 - 14 г.
> 25 %
25 %
< 25 %

15 - 49 г.
50 %
50 %
50 %

50+ г.
< 25 %
25 %
> 25%

Прогресивният тип дава възможност за по-нататъшно увеличение на броя на населението за сметка на естествения прираст; Регресивният тип води до намаляване на
броя на населението, а при стационарният тип населението е способно да се възпроизвежда напълно, запазвайки броя си. От анализ на данни на НСИ за последните години и установено, че страната ни спада към регресивния тип.
Според ООН, ние сме в топ 5 на най-бързо застаряващите общества в света. С повъзрастно население от българите са само японците, италианците, германците и шведите. През последните години в страната продължава да се задълбочава процесът като за последните години средната възраст се е изменила в страната, както следва: от
37.5 години през 1990 г., 41.5 години през 2007 г. и 42,8 години през 2018 г.
Местоживеене

Общо за
страната

2010

2011

при
раждане
на
второ
дете

при
раждане
на
първо
дете

при
раждане
на
второ
дете

при
раждане
на
първо
дете

при
раждане
на
второ
дете

при
раждане
на
първо
дете

при
раждане
на
второ
дете

26,2

27,5

26,3

27,7

26,3

27,8

26,5

27,9

26,7

2015
28,1

26,9

2018
Общо за
страната

2013

при
раждане
на
първо
дете

2014
Общо за
страната

2012

27,2

2016
28,3

27,0

2017
28,5

27,1

28,7

2019
28,8

27,3

28,9

От анализа на данните е видно, че постепенно, но категорично се увеличава възрастта за раждане на първо и второ дете. Освен, че е най-обезлюден, северозападния
район е регистрирал и най-ниска раждаемост, съвместно с Северния централен. Същото се обуславя предимно от ниските доходи на населението, недобрата здравна
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система и като цяло стандарта на живот в региона. От всички раждания 344 са били
трагичните случаи, от които 43, т.е. близо 12% от всички раждания са от същия район. Това подкрепя фактите за лошите социално-битови условия в Северозападния
регион.
За влошаването на възрастовата структура у нас съществено допринесоха мащабните емиграционни процеси предимно сред младите възрастови групи, което пряко
доведе до увеличаване на относителния дял на възрастните сред населението. Емигрирането на цели млади семейства (заедно с децата) обуслови ускоряването на процеса на остаряване. Прогнозите показват, че за по-малко от 20 г. съотношението между лицата под 15 г. и тези над 65 г. ще се влоши от 85,6% на 67%.
2) Миграционни процеси – миграцията представлява пространствено преместване на хора между определени, географски единици, предполагащо относително
трайно установяване на ново местожителство. Същата е явление със сложна структура. Тя е важен демографски показател и миграционните процеси влияят нееднозначно върху социалната, икономическата, политическата и културната сфера. Тя, и поконкретно емиграцията, влияе силно върху раждаемостта. Близо половината от емигрантите са на възраст 20-35 години, т.е. напускат млади и образовани хора, в които
държавата е инвестирала и които се адаптират по-лесно към изискванията на пазарната икономика. Емигрирането на същите има сериозни икономически и социални
последици за бъдещото развитие на страната. По-младото население е свързано с поголяма мобилност извън страната, като пикът на мобилността може да се счита от
края на тийнейджърската възраст до средата на 30-те години /18 – 35 г./. Именно тази
възраст е най-добрата репродуктивна възраст на населението.
Основни причини обуславящи съвременната емиграция от нашата страна са: макроикономическата среда, безработицата сред значителни групи от населението, ниския жизнен стандарт, ограничеността на вътрешният пазар и на икономическите възможности, политическата и икономическата нестабилност и др.
3) Образователната структура има голямо значение за социалната и професионалната структура на населението, за характера на производствената дейност. Образователното равнище на населението твърде много зависи от стандарта на живот и от
степента на развитие на производителните сили. В напредналите страни като основен
показател за образователното равнище на населението се възприема броят на учащите се, падащи се на 10 000 жители. В развиващите се държави се използва показателят относителен дял на грамотните (на лица над 15 години), падащи се на 10 хил.
души.
Образователната структура влияе върху качеството на трудовите ресурси, а върху нея влияят социално-икономическото развитие на страната и полово-възрастовата
структура.
4) Заетост и безработица - „Няма по-страшно бедствие за нацията от безработицата. Тя води до всички пороци и грешки. До глада, до болестите, до пороците,
до кражбите, до насилията, до проституцията. Престъпник е този държавник,
който допуска безработица“ – Атанас Буров, /1875 –1954 г./, известен български финансист, филантроп, дипломат и политик.
Политиката на трудовия пазар в областта на търсенето и предлагането на труд е
неразделна част от общата икономическа политика. Нейното значение е много важно,
понеже засяга един от най-важните ресурси на обществото – труда и има пряко отношение към развитието на най-ценния капитал – човешкия. Икономическите аспекти

271

Юридически сборник, БСУ

том XXVII, 2020 г.

на оценката на резултатите от тази политика са тясно свързани със социалното развитие на обществото и темповете на неговото развитие.
Тежестта на прехода към пазарна икономика е по-голяма за жените, отколкото за
мъжете, в частност поради орязването на социалните и обществените услуги, влошената финансова ситуация и заетост и тройното бреме, което са принудени да носят –
да осигуряват доходи, да извършват домакинската работа и да възпитават децата.
Икономическият и социалният статус на жените е влошен – намалява ролята на жената в политическия и икономическия живот и приемането на решения, жените в политиката и в мениджмънта на предприятията са малко.
5) Бракосъчетаемостта като фактор за възпроизводството;
Женитбите и разводите наред с овдовяванията и повторните женитби не променят числеността на населението, но определят семейната му структура. Женитбата
представлява акт, церемония или процедура които установяват законни отношения
между съпруга и съпругата. Според брачното си състояние населението може да бъде
разделено в четири брачни категории: неженени /неомъжени/, женени /омъжени/,
разведени и вдовци /вдовици/. В Р България намалява броят на браковете, все повече
млади хора предпочитат съжителството пред официалния брак и раждането на едно
дете. Моделът на семейство с две деца е ерозиран. Броят на абортите продължава да е
висок, а делът на извънбрачно родените деца е един от най-високите в Европа.
При анализ на проведените две последни преброявания е установено, че делът на
лицата със сключен юридически брак през 2011 г. в сравнение с преброяването през
2001 г. намалява с близо 10 процентни пункта, а този на неженените/неомъжените
лица се увеличава с близо 7 пункта. Два пъти се увеличава делът на лицата, които
живеят в семейно съжителство без сключен юридически брак – от 4% през 2001 г.
той достига близо 8% през 2011 година.
Наблюдава се постоянна тенденция за увеличаване броя на извънбрачните деца в
РБ. По данни на Евростат стойността на извънбрачните деца е 10% през 1986 г.,
38.4% през 2004 г., а през 2018 г. той е цели 59%. Т.е. броят на извънбрачните деца се
е увеличил шест пъти за последните 30 години. Всичко това води до влошена възрастова структура на населението в България със сериозни дългосрочни ефекти върху
пазара на труда в бъдеще.
6) Сексуална култура и репродуктивното здраве – съществуват т.нар. предпи‐
сания на Световната Здравна Организация /СЗО/ относно раждаемостта
Световната здравна организация /на английски: World Health Organization, WHO;
на френски: Organisation mondiale de la santé, OMS/ е специализирана агенция на Организацията на обединените нации /ООН/, която функционира като координиращ орган на международното здравеопазване. Учредена е на 7 април 1948 г., с централа в
гр. Женева, Швейцария и наследява функциите и ресурсите на Здравната организация, която е агенция на Обществото на народите (ОН). Целите на СЗО са постигане
на възможно най-високо здравно равнище на всички народи. Според конституцията
на СЗО дефиницията за „здраве“ означава не просто липса на болести и недъзи, а
цялостно физическо, психическо и социално благосъстояние.
Одобрен е проект на споразумение между Министерството на здравеопазването и
Регионалния офис на СЗО за Европа за двугодишния период 2020-2021 г. Двугодишното споразумение за сътрудничество отразява визията на Регионалния офис на СЗО
за Европа – „По-добро здраве за Европа“, както и идеите, принципите и ценностите,
подкрепящи Европейската политическа рамка за здраве и благосъстояние „Здраве
2020“, приета от Европейския регионален комитет на Шестдесет и втората му сесия.
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7) Макроикономическата среда, състоянието на пазара на труда и жизненият
стандарт играят важна роля за демографското развитие на страната. Търсенето на решения на демографските проблеми чрез целенасочена демографска политика е невъзможно без макроикономическа стабилност, устойчив икономически растеж, нарастване на икономическата активност и заетостта, ограничаване на безработицата, повишаване на доходите, подобряване на социалната и териториална инфраструктура и
околната среда. Благоприятната жизнена, трудова и околна среда ще стимулира раждаемостта, ще допринесе за дълголетен и пълноценен живот на хората и ще направи
страната атрактивна както за националната, така и за чуждестранната работна сила.
Социално-икономическите причини при неблагоприятна макроикономическа
среда са свързани със следните въздействия върху раждаемостта:
- материално състояние на семейството, доходи, работа на родителите, сигурност
на работното място;
- понижаване на жизненото равнище, което се изразява в спад на реалните доходи на младите семейства, поскъпване издръжката на децата, промяна на структурата на потреблението, насочено главно към изхранване на хората;
- повишаване на безработицата и неясна перспектива за реализацията на много
млади хора. Безспорен факт е връзката между безработицата и развитието на
раждаемостта в почти всички страни. Трудностите по задоволяване на материалните потребности поставят на по-заден план потребностите от деца и водят
до отлагане, а понякога и до отказване раждането на следващо дете;
- забавяне на решението на редица битови и социални проблеми, засягащи младите семейства, като например жилищното осигуряване;
8) Правно-нормативна база и социално-финансови условия, стимулиращи
отглеждането на деца в Р България – от извършения анализ на нормативната база е
установено, че основно предоставянето на социални помощи на различните уязвими
групи се основава на четири закона, много наредби и указания, регулиращи правата,
допустимостта, условията и сроковете за отпускане на помощ. Основните актове,
които уреждат методите за изплащане и предоставяне на социални услуги, са Законът
за социално подпомагане (ЗСП) и правилникът за прилагането му. Други свързани закони са Законът за интеграция на хората с увреждания, Законът за семейни помощи
за деца, Кодексът за социално осигуряване и Законът за закрила на детето. Работещите в дирекциите за социално подпомагане социални работници трябва да боравят с
голям обем нормативни документи, които често са много объркващи при разглеждането на конкретни случаи. Изискванията по отношение на дохода и условията, които
дават право на месечни социални помощи и на другите видове помощи за подпомагане на доходите, са сложни и рестриктивни. Критериите за допустимост са изградени
въз основа на състоянието на кандидата с оглед на богатство, доходи, възраст, състояние на заетост, работоспособност. Ако лицето не отговаря на формалните критерии, но е в нужда или е изложено на риск, практически то няма достъп до социална
помощ.
България е сред страните в ЕС, в които семейните помощи за деца са с относително широк обхват, но с неголям размер. Тези помощи не са обвързани с осигурителни вноски или трудова заетост на родителите и нямат характер на социалноосигурителни обезщетения или издръжка за семейства с деца. Те не са и типични социални
помощи, макар че целят да допълнят доходите с оглед задоволяването на основни
жизнени потребности на лицата. Размерът на семейните помощи за деца не се коригира ежегодно чрез задължителен механизъм, а се определя всяка година от парламента със Закона за държавния бюджет по предложение на правителството. Месеч273
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ните социални помощи са с недостатъчен размер и с много малко покритие – под 3%
от населението, което прави техния принос за намаляване на бедността ограничен.
9) Репродуктивно здраве. Проблемът за репродуктивното здраве на населението
също е фактор свързан с демографското развитие. Репродуктивното здраве се определя като състояние на пълно физическо, умствено и социално благосъстояние във
всички сфери, свързани с репродуктивната система и нейните функции и процеси.
Репродуктивното здраве се определя от общото здравно състояние на населението.
Ограничаването на достъпа до здравни услуги, недостатъчните финансови ресурси и
принудително налаганите от населението самоограничения в потреблението на здравни услуги поради икономически причини съдействат за високите нива на заболеваемостта, на общата и детската смъртност, задържането на общата продължителност
на живота, влошават качеството на живот на българското население и препятстват
демографското му развитие.
Безплодието е важен обществено значим проблем, който засяга голям брой български семейства и двойки и рефлектира върху репродуктивната способност на населението у нас. Затова за оптимизиране на демографския прираст е необходимо да се
акцентира и върху профилактиката, диагностиката лечението на стерилитета. Аборти
Ежегодно абортите съставляват почти половината от живородените деца. Често
абортът е рисков фактор за бъдещите репродуктивни способности на жената, поради
което се превръща и в значим социален фактор за регулация на демографския баланс
на населението.
Общовалидни препоръки относно раждането на дете:
а) Първата гласи, че жените не трябва да раждат под 18-годишна възраст, поради
множество причини. Репродуктивната система на жени под 18 години не е напълно
развита и бременността и раждането могат да причинят тежки усложнения както за
майката, така и за детето. Жените, преживяващи юношеска бременност, често раждат
дете с ниско телесно тегло, което е сериозен рисков фактор за бъдещото развитие на
детето. Освен това ранната сексуална активност и особено ранната бременност могат
да причинят бъдещи усложнения на репродуктивната система. Допълнително е упоменато, че младите жени в юношеския си период са изложени на по-висок риск да се
изправят пред преждевременно раждане преди 40-та гестационна седмица, което може да доведе до здравословни усложнения на новороденото бебе. Някои изследвания
показват, че децата, чиито майки са тийнейджъри, са значително по-често хоспитализирани по време на детството, отколкото други деца (СЗО, 2006; Американската агенция за международно развитие (USAID), 2007). Раждането в юношеска възраст често
е обременено с по-нисък социално-икономически статус, което води до по-малко
оптимистична картина за бъдещото развитие на детето. В сравнение с по-възрастните
жени, момичетата са два пъти по-склонни да умрат от причините за бременността и
раждането; също така, техните бебета са изправени пред 50% по-висок риск да умрат
до едногодишна възраст, отколкото бебетата, родени от жени на двадесет години.
Усложненията при бременност и раждане са втората причина за смърт сред 15 до
19 годишните в световен мащаб. Абортът значително застрашава психологическото и
физическото здраве на подрастващите момичета.
б) Втората препоръка на СЗО предвижда, че човек не трябва да ражда повече от
четири деца. Всяка бременност и раждане имат свои собствени рискове за майката и
за детето, но в случай на петата и всяка следваща бременност медицинските рискове,
както за майката, така и за детето, нарастват бързо. Рисковете за здравето и живота на
жената се натрупват с увеличаването на броя на бременностите. Поради кумулатив274
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ния ефект на предишните бременности и кърменето върху хранителния и енергиен
баланс, здравето на майката е застрашено, а при тези бременности трудовите наранявания са много по-чести и рискът от по-бавен вътрешноматочен растеж и ниско тегло
при раждане се увеличава.
Смъртността започва да се увеличава с четвъртата и по-специално ражданията на
петия и по-висок паритет; настоявайки за високи репродуктивни норми, т.е. раждане
на деца от пети и по-висок порядък на раждане, често означава, че жените раждат на
интервали, по-кратки от две години, или раждат след 35-годишна възраст – фактори,
които ясно застрашават живота и здравето на майката и детето. Последното твърдение ни дава подходящо предговор за следващата, трета препоръка.
в) Третата препоръка на СЗО относно раждаемостта предвижда да не се ражда
през интервали, по-кратки от две години. Разстоянието при раждане, по-кратко от 24
месеца, може да бъде свързано с редица здравословни усложнения както за майката,
така и за детето. Тялото на жената и нейният хранителен капацитет не могат да се
възстановят напълно за кратък период от време, а темповете на неонатална и детска
смъртност са значително по-високи, когато интергенезиалният интервал е кратък (из
медицински записки на доверено лице). По-новите изследвания, професионални дебати и технически консултации между съответните институции подчертават, че въпреки че интервалите на раждане не трябва да бъдат по-кратки от 24 месеца, те също
не трябва да бъдат по-дълги от 60 месеца (СЗО, 2006). Рисковете от недоносеност,
смърт на плода, ниско тегло при раждане и малки размери за гестационна възраст
също са свързани с интервали от над 59 месеца. Не е ясно защо дългите интервали на
бременността са свързани със здравословни проблеми на майките и бебетата. Някои
експерти смятат, че бременността подобрява капацитета на матката за насърчаване на
растежа и подкрепата на плода, но с течение на времето тези полезни физиологични
промени изчезват.
г) Четвъртата и може би най-важната препоръка е да не се ражда след 35-годишна възраст. Раждане след посочената възраст и най-вече при още по-напреднала възраст е свързано с редица потенциално отрицателни биологични и медицински последици. Има ясни последици за забавянето на раждането, както за майката, така и за роденото дете. По-висока честота на спонтанни аборти, мъртвородени, усложнения по
време на бременност и преждевременно раждане, както и повишен риск от аномалия
на плода са само част от тях. Поради отлагането на раждането голям брой жени под
35 години са приели ниски норми за размер на семейството, но повечето от тях ще започнат възпроизвеждането. Въпреки това можем очаквайте, че определен дял от тези
жени в България, поради различни причини няма да бъдат в състояние да реализират
търсените норми за желания брой деца.
Прогнози за населението:
Демографските прогнози разкриват предполагаемото развитие на населението по
териториални единици и общо за страната. Същите са сред най-полезните и точни
предвиждания в социално-икономическата област.
България е водач по почти всички негативни демографски тенденции в Европейския съюз – смъртност, ниска раждаемост, отрицателен прираст на населението и др.
В дългосрочен план рискът от тези явления е, че населението на страната ще намалява средно с по 35 хил. души годишно, а структурата му се изменя така, че все по-малко работещи ще финансират издръжката на все повече възрастни хора. Натискът се
забелязва най-вече през необходимостта от допълнителни разходи в публичния сектор – за пенсии, за здравеопазване и за социални мерки. Освен това на пазара на
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труда става все по-трудно да се намерят квалифицирани и високообразовани служители, защото голяма част от тях са емигрирали. Според доклад на ООН след 30 години ¼ от населението ще намалее с 23% и ще спадне на 5,3 млн. души Това ни поставя
на челното място в класацията на страните, в които населението ще намалява с по 1%
всяка година до 2050 г. В челната тройка са още Литва и Латвия. Това се дължи, от
една страна, на отрицателния естествен прираст, формиран средно от 70 хил. раждания, както и около 110 – 120 хил. починали.
Прогнозите показват системно намаление на населението – отрицателен средногодишен прираст за всички години и по всички варианти\. Може да се твърди, че темповете, с които ще се развива редукцията на българското население, определено могат да бъдат квалифицирани като уникални в историята на страните, характеризиращи се със съвременен тип възпроизводство на населението
Изводи: Търсенето на решения на дълбоките демографски проблеми чрез целенасочена активна демографска политика е невъзможно без макроикономическа стабилност, устойчив икономически растеж, нарастване на икономическата активност и
заетостта, ограничаване на безработицата, повишаване на доходите, подобряване на
социалната и териториална инфраструктура и околната среда. Благоприятната жизнена, трудова и околна среда ще стимулира раждаемостта, ще допринесе за дълголетен
и пълноценен живот на хората от всички възрасти и ще съдейства за устойчивото и
балансирано демографско развитие и просперитет на страната.
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WELL-BEING
Associate Professor Diana Sabotinova, PhD
Burgas Free University
sabotinova@bfu.bg
Резюме: Международният индекс „Право на собственост“ (International Property
Rights Index - IPRI), разработен от Алианс „Право на собственост“ (Property Rights
Alliance), оценява защитата на физическата и интелектуалната собственост по
света. Резултатите се формират въз основа на представянето на държавите в
три различни области: правна и политическа среда (Legal and Political Environment LP); право на физическа собственост (Physical Property Rights – PPR) и право на
интелектуална собственост (Intellectual Property Rights – IPR). Индексът показва
как защитата на правото на собственост влияе върху икономическото благосъстояние. Държавите са подредени в пет групи (квинтили) в зависимост от резултата (максимум 10 точки). Първенците в класацията (първите 20% от държавите)
имат над 16 пъти по-висок доход на човек от населението в сравнение със страните в края на класацията (последните 20% държави) за 2019 г. Анализът показва, че
по-добрата защита на правото на собственост води до повече предприемаческа
активност, по-ниско неравенство, по-висока икономическа свобода, по-развито
гражданско общество и по-голяма сигурност. България се нарежда на 61-во място
от 129 страни с резултат 5.569 точки в класацията за 2019 г.
Ключови думи: международен индекс „право на собственост”
Abstract: International Property Rights Index (IPRI), developed by the Property Rights
Alliance, measures the protection of physical and intellectual property in the world. The
results are based on the country’s performance in three different areas: Legal and Political
Environment (LP), Physical Property Rights (PPR), and Intellectual Property Rights (IPR).
The Index shows the impact of property rights protection on the economic well-being.
Countries are ranked in five groups (quintiles) depending of their results (maximum 10
points). The top 20% of the countries have more than 16 times higher per capita income
than the bottom 20% of the countries in 2019. The analysis shows that property rights
protection leads to more entrepreneurship, lower inequality, higher economic freedom,
more developed civil society, and higher security. Bulgaria ranks 61-st in 2019 IPRI out of
129 countries with a score of 5.569 points.
Key words: international property rights index
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Правото на собственост е гарант за всяко друго право, да лишиш хората от право
на собственост, означава на практика да ги лишиш от свободата им. Съществува огромно количество литература, която разглежда връзката между институциите и социалното благосъстояние, и главно връзката между право на собственост и социален
просперитет. Международният индекс „Право на собственост“, разработен от
Алианса „Право на собственост“, намира значителна и положителна корелация на този показател и различни променливи, свързани с развитието (икономически растеж,
свобода, човешки способности, социален капитал, изследвания и иновации, екологични измерители).
Правото на собственост допринася за повишаване на икономическия растеж и
социалното развитие. Правото на собственост насърчава иновациите и производителността и е най-ефективният механизъм за гарантиране на гражданските права и гражданските свободи. Правото на собственост е човешко право – правото на частна собственост е правото на хората да използват дадени стоки и да ги разменят. Основната
причина за предпочитането на система със силни права на частна собственост е в това, че правата на частна собственост защитават индивидуалната свобода.
Структура и методология на международния индекс „Право на собственост“
От 2007 г. Алиансът „Право на собственост“, чиято цел е да защитава правата на
собственост в света, изчислява и публикува Международен индекс „Право на собственост“ – International Property Rights Index (IPRI). Индексът е разработен, за да служи като барометър относно състоянието на правото на собственост в света. Направен
е преглед на литературата относно правото на собственост, за да се концептуализира
и операционализира подробна характеристика на правото на собственост. Трите категории (компонента или суб-индекси), които стоят в основата на индекса, са: правна и
политическа среда (Legal and Political Environment – LP); право на физическа собственост (Physical Property Rights – PPR) и право на интелектуална собственост (Intellectual
Property Rights – IPR).
Правна и политическа среда (Legal and Political Environment – LP)
Правната и политическа среда показва възможността на нацията да прилага де
юре системата от права на собственост. Състои се от четири елемента: независимост
на съдебната система, сила на върховенството на закона, стабилност на политическата система и контрол на корупцията.
Независимост на съдебната система
Този елемент разглежда независимостта на съдебната система от политическо,
индивидуално или на бизнес групи влияние. Независимостта на съдебната система е
от централно значение за защитата и подкрепата в съда на частната собственост. Източникът на информация за този елемент е Глобалният индекс на конкурентоспособност 4.0 (Global Competitiveness Index 4.0) на Световния икономически форум (версия 2019), където най-високият резултат е 7.
Върховенство на закона
Този елемент измерва доколко агентите имат доверие и спазват законите в обществото. По-конкретно измерва качеството на изпълняване на договорите, правото
на собственост, полиция и съд, както и вероятността от престъпления и насилие.
Комбинира няколко показателя, като справедливост, честност, изпълнение, бързина,
достъпност на съдебната система, защита на правото на частна собственост, съдебна
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и изпълнителна отчетност. Източник на данни са Световните показатели за управление (Worldwide Governance Indicators) на Световната банка за 2017 г., където най-високият резултат е 2.5.
Политическа стабилност
Политическата стабилност води до стимули за придобиване или увеличаване на
собствеността и/или управление на собствеността. Колкото е по-висока вероятността
от правителствена нестабилност, толкова по-малко вероятно е хората да придобиват
собственост и да имат доверие в стабилността на свързаните с нея права. Източникът
на данни са Световните показатели за управление (Worldwide Governance Indicators)
на Световната банка за 2017 г., където най-високият резултат е 2.5.
Контрол на корупцията
Този елемент комбинира няколко показателя, които измерват степента, до която
публичната власт се използва за лични облаги. Това включва различни форми на
корупция, както и „пленяването“ на държавата от елитите и частните интереси. Корупцията влияе върху увереността на хората в прилагането на правото на собственост. Корупцията отразява степента на неформалност в икономиката, която играе ролята на негативен фактор при упражняването на правото на частна собственост. Източникът на данни са Световните показатели за управление (Worldwide Governance
Indicators) на Световната банка за 2017 г., където най-високият резултат е 2.5.
Право на физическа собственост (Physical Property Rights – PPR)
Силната система от право на собственост засилва увереността на хората в нейната ефективност да защитава правото на частна собственост. Помага и при трансакциите, свързани с регистрирането на собствеността, дава достъп до кредит, с който
собствеността да се превърне в капитал. По тези причини за измерване правото на
частна физическа собственост се използват следните елементи: защита на правото на
физическа собственост, регистриране на собствеността, лесен достъп до заеми.
Защита на правото на физическа собственост
Защитата на правото на физическа собственост е пряко свързана със силата на
системата за защита на собствеността на страната, базирана върху експертно мнение
за качеството на съдебна защита на частната собственост, включително на финансовите активи. Включва и експертно мнение относно прецизността на правната дефиниция на право на собственост. Източникът на данни е Индексът на глобална конкурентоспособност 4.0 (Global Competitiveness Index 4.0) на Световния икономически
форум за 2018 г., като най-високият резултат е 7.
Регистриране на собствеността
Този елемент отразява гледната точка на бизнеса относно сложността при регистриране на собственост по отношение на броя дни и изискваните процедури. Включва
пълният набор от процедури, нужни за прехвърлянето на собствеността от продавача
на купувача при покупка на земя или сграда. Важността на тази информация произтича от факта, че колкото по-трудно е да бъде регистрирана собствеността, толкова
по-вероятно е активите да останат в неформалния сектор, като така се ограничава
подкрепата за силна система на правото на собственост. Бариерите пред регистрацията също така обезкуражават движението на активите от местата с ниска към местата с
висока възвръщаемост. Този показател отразява главният икономически аргумент от279
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носно правото на собственост: на бедните им липсва лесен достъп до механизмите на
собствеността, които могат легално да свържат икономическия потенциал на техните
активи по начин, по който те да могат да бъдат използвани продуктивно, да осигурят
и гарантират по-висока стойност на пазара. Този елемент се изчислява по следната
формула:
Регистриране на собствеността = (0.7 х броя дни) + (0.3 х броя процедури)
Източникът на данни за измерване на този елемент е Докладът за правене на бизнес (Doing Business Report) на Световната банка за 2019 г., където 1 е най-добрият резултат.
Лесен достъп до заеми
Достъпът до банкови заеми без обезпечение служи като показател за развитието
на финансовия сектор на дадена страна. Финансовите институции играят важна роля –
заедно със силната система на право на собственост – за включване на икономическите активи във формалната икономика. Кредитните институции винаги са имали
своята значителна роля за премахването на бедността. Данните за измерване на този
елемент са от Индекса на глобална конкурентоспособност 4.0 (Global Competitiveness
Index 4.0) на Световния икономически форум за 2018 г., като най-високият резултат е 7.
Право на интелектуална собственост (Intellectual Property Rights – IPR)
Компонентът право на интелектуална собственост оценява защитата на този вид
собственост. В допълнение към мерките, свързани с изразяване на мнение, той оценява защитата на две главни форми на право на интелектуална собственост (патенти и
авторски права) от де юре и де факто гледна точка.
Защита на правото на интелектуална собственост
Защитата на правото на интелектуална собственост е главният елемент на IPR.
Данните за измерване на този елемент са от Индекса на глобална конкурентоспособност 4.0 (Global Competitiveness Index 4.0) на Световния икономически форум за 2018 г.,
като най-високият резултат е 7.
Защита на патентите
Този елемент отразява силата на патентните закони на страната, базирани на пет
критерия: обхват на предмета, членство в международни договори, ограничения на
патентните права, механизми за изпълнение и продължителност на защитата. Данните, използвани за изчисляване на този елемент са от Индекса на патентните права
(Patent Rights Index) за 2015 г., който се обновява на пет години, като най-високият
резултат е 5.
Пиратство на авторски права
Равнището на пиратство в областта на интелектуалната собственост е важен показател за ефективността на прилагането на правото на интелектуална собственост в
дадена страна. Данните за този елемент са от Глобалното софтуерно изследване The
Compliance Gap за 2018 г., което изчислява обема и стойността на нелицензирания
софтуер, инсталиран на персонални компютри, и разкрива отношението и поведението, свързани с лицензирането на софтуер, интелектуална собственост и възникващи
технологии. Скалата е от 0 до 100%, като 0 е най-добрият резултат.
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Методология
Скалата за изчисляване на международния индекс „Право на собственост“ е от 0
до 10, където 10 е най-високата стойност за системата на право на собственост, а 0 е
най-ниската стойност. Същата логика се прилага за трите компонента и 10-те елемента или променливи. Всеки от трите компонента е еднакво важен за изчисляването на
крайния резултат. Изчисляването на индекса за 2019 г. използва данни от периода
2017-2019 г., събрани от различни източници, като логиката на анализа е да се включват последните налични данни. Повечето от данните са с лаг от една година, така че
времевата разлика между данните не оказва влияние върху анализа.
Страни и групи
Класацията за 2019 г. включва 129 страни. Единственият фактор, който определя
дали страната ще бъде включена в изчисляването на индекса „Право на собственост“,
е достъпността до необходимите данни. Страните са групирани в зависимост от различни критерии:
Региони: Африка (А), Австралия и Океания (АО), Централна и Източна Европа и
Централна Азия (СЕЕСА), Латинска Америка и Карибите (LAC), Близък Изток и Северна Африка (МЕNА), Северна Америка (NА), Западна Европа (WЕ).
Географски региони: Западна Европа, Северна Америка, Латинска Америка и
Карибите, Южна Америка, Близък Изток и Северна Африка, Африка, Източна Азия,
Южна Азия и Пасифика, Централна и Източна Европа, Централна Азия.
Класификация по доходи (Световната банка, Юли 2016): Страните се делят
на такива с високи доходи, високи средни доходи, ниски средни доходи, ниски доходи.
Класификация по региони и развитие (Международен валутен фонд, Април
2016): Развити икономики; Общност на независимите държави; Възникващи и развиващи се икономики от Азия; Възникващи и развиващи се икономики от Европа;
Латинска Америка и Карибите; Близък Изток, Северна Африка и Пакистан; СубСахарска Африка.
Икономически и регионални интеграционни споразумения: Организация за
икономическо сътрудничество и развитие (OECD), Европейски Съюз (ЕС), Общност
за развитие на държавите от Южна Африка (SADC), Икономическа общност на западноафриканските държави (ECOWAS), Асоциация на страните от Югоизточна
Азия (ASEAN), Централноамерикански парламент (PARLACEN), Съвет за сътрудничество в Персийския залив (GCC), Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (APEC), Южноамерикански общ пазар (MERCOSUR), Южноазиатска асоциация за регионално сътрудничество (SAARC), Икономическа и валутна общност на
Централна Африка (CEMAC), Общност на независимите държави (CIS), Съюз на
Арабския Магреб (AMU), Карибска общност (CARICOM), Андска общност (CAN),
Европейска асоциация за свободна търговия (EFTA), Северноамериканско споразумение за свободна търговия (NAFTA), Организация на страните износителки на петрол (OPEC), Икономическа общност на държавите от Централна Африка (CEEAC),
Транстихоокеанско партньорство (TPP-11).

281

Юридически сборник, БСУ

том XXVII, 2020 г.

Резултати на международния индекс „Право на собственост“
Таблица 1: Средни резултати на международния индекс „Право на собственост”
и неговите компоненти
2015
2016
2017
2018
2019

IPRI
5.301
5.446
5.634
5.741
5.726

LP
4.993
5.130
5.172
5.216
5.160

PPR
5.767
5.875
6.227
6.464
6.474

IPR
5.142
5.333
5.503
5.542
5.553

Средният резултат на извадката от 129 страни на международния индекс „Право
на собственост“ (IPRI) за 2019 г. е 5.73, като Правната и политическа система (LP) се
оказва най-слабият компонент с резултат от 5.16, следвана от Правото на интелектуална собственост (IPR) с резултат 5.55; Правото на физическа собственост (PPR) е с
най-висок резултат от 6.47.
Разпределение на страните по квинтили за 2019 г.:
Първите 20%: Финландия, Швейцария, Нова Зеландия, Сингапур, Австралия,
Япония, Швеция, Норвегия, Люксембург, Нидерландия, Канада, САЩ, Дания,
Австрия, Великобритания, Хонг Конг, Германия.
Втори квинтил: Белгия, Ирландия, Исландия, Франция, Обединени арабски
емирства, Тайван, Израел, Естония, Чехия, Португалия, Катар, Чили, Малта, Оман,
Малайзия, Южна Корея, Коста Рика, Литва, Испания, Кипър, Словакия, Уругвай.
Трети квинтил: Мавриций, Саудитска Арабия, Руанда, Унгария, Бахрейн,
Йордания, Италия, Словения, Южна Африка, Китай, Румъния, Ямайка, Полша, Ботсвана, Латвия, Индия, Тринидад и Тобаго, Мароко, Гана, Панама, Кувейт, България,
Бразилия, Колумбия, Тайланд.
Четвърти квинтил: Индонезия, Буркина Фасо, Филипини, Египет, Турция,
Грузия, Мексико, Гърция, Танзания, Шри Ланка, Хърватия, Кения, Тунис, Перу, Сенегал, Азърбайджан, Свазиленд, Аржентина, Виетнам, Уганда, Гватемала, Русия, Доминиканска република, Сиера Леоне, Казахстан, Непал, Хондурас, Черна гора,
Армения.
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Последните 20%: Еквадор, Малави, Бряг на слоновата кост, Сърбия, Бруней, Ел
Салвадор, Северна Македония, Либерия, Замбия, Иран, Парагвай, Мали, Албания,
Бенин, Алжир, Украйна, Босна и Херцеговина, Етиопия, Мозамбик, Ливан, Никарагуа, Камерун, Молдова, Мавритания, Боливия, Чад, Пакистан, Бурунди, Нигерия,
Зимбабве, Демократична република Конго, Бангладеш, Ангола, Венецуела, Хаити,
Йемен.
Групови резултати за 2019 г.
Регионални групи: Повечето от тях подобряват своите резултати, като най-значителни са промените за страните от Централна и Източна Европа (0.1%), Австралия и
Океания (0.09%), страните от Близкия Изток и Северна Африка (0.07%). Влошени са
резултатите на страните от Латинска Америка и Карибите (-0.1%), Африка (-0.03%) и
Западна Европа (-0.02).
Географски групи: С най-добри резултати са Океания (8.44), Северна Америка
(7.23) и Европейски съюз (6.941). В дъното на класацията са Африка (4.81), Централна Америка и Карибите (5.05) и Южна Америка (5.076). Повечето групи подобряват слабо своите резултати, като най-значителен е спадът в Южна Америка (-0.123 в
абсолютна стойност или -0.24%).
Класификация по региони и развитие (МВФ): Развитите икономики (7.47) са
начело, следвани от страните от Близкия изток, Северна Африка и Пакистан (5.35).
Възникващите и развиващите се икономики от Азия (5.26), Възникващите и развиващите се икономики от Европа (5.23), Латинска Америка и Карибите (5.07), страните
от Общността на независимите държави (4.81), Суб-Сахарска Африка (4.78). Пет от
седемте групи подобряват своите резултати, като нарастването е най-голямо за страните от ОНД. Спад в индекса има за страните от Латинска Америка и Карибите
(-0.1%) и Суб-сахарска Африка (-0.03%).
Класификация по доходи (СБ): Страните с най-високи доходи са начело на класацията (7.13), следват ги страните с високи средни доходи (5.18), страните с ниски
средни доходи (4.7) и страните с ниски доходи (4.54). Най-голям напредък имат
страните с ниски доходи (0.065 или 0.145%), докато единствената група, в която има
спад, е тази на страните с високи средни доходи (-0.08%).
Интеграционни споразумения: С най-добри резултати са Европейската асоциация за свободна търговия - EFTA (8.14), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие – OECD (7.27), Северноамериканското споразумение за свободна
търговия – NAFTA (7.23), Европейският Съюз – ЕС (6.94), Транстихоокеанското
партньорство – TPP-11 (6.88). С най-лоши резултати са Икономическата и валутна
общност на Централна Африка – CEMAC (4.1), Икономическата общност на държавите от Централна Африка – CEEAC (4.6), Южноазиатската асоциация за регионално
сътрудничество – SAARC (4.6), Общността на независимите държави – CIS (4.74) и
Организацията на страните износителки на петрол – OPEC (4.76).
Международен индекс „Право на собственост“ и население
Изследването на 129 страни включва 6.93 милиарда души, или 93.83% от световното население. Резултатите показват, че 71.17% от включеното в проучването население живее в 74 страни с индекс между 4.5 и 6.4, а почти половината (48.36%) живее
в 30 страни с индекс между 5.6 и 6.4. Най-високи са равнищата на индекса в 33
страни (6.5 – 9.4), най-ниски са в 22 страни (2.5 – 4.4).
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Международен индекс „Право на собственост“ и икономическо благосъстояние – икономически резултати, институции и иновации
Таблица 2: Коефициенти на корелация на Пиърсън

Икономически
резултати

Институции

Иновации

БВП на човек от населението
БВП на човек от населението (GINI)
Брутно натрупване на капитал на човек от населението
Глобален индекс на предприемачеството
Индекс на икономическа
сложност
Индекс за качество на
институциите
Индекс за възприятие на
корупцията
Индекс за незаконна търговска среда
Индекс за управление на
риска
Гражданска активност
Глобални биотехнологични
иновации
Индиго резултати
Индекс на развитието на
информационно-комуникационните технологии
Скорост на интернет
Индекс на телекомуникационната инфраструктура
Използване на смартфони
Индекс на готовността на
мрежите
Глобален индекс на свързаността
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IPRI
0.816

LP
0.822

PPR
0.629

IPR
0.781

0.817

0.923

0.628

0.783

0.743

0.752

0.602

0.687

0.901

0.886

0.766

0.836

0.789

0.741

0.686

0.789

IPRI
0.916

LP
0.927

PPR
0.791

IPR
0.826

0.934

0.971

0.740

0.849

0.891

0.880

0.737

0.865

-0.761

-0826

-0.615 -0.642

0.837
IPRI
0.920

0.812
LP
0.873

0.697
PPR
0-811

0.816
IPR
0.900

0.842
0.783

0.832
0.789

0.671
0.673

0.808
0.695

0.736
0.749

0.732
0.803

0.640
0.684

0.705
0.703

0.775
0.899

0.742
0.879

0.727
0.825

0.745
0.803

0.894

0.862

0.779

0.884
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Икономически резултати
Производство: БВП в постоянни долари на човек от населението, както и коригиран
с коефициента на Джини БВП (с цел измерване на неравномерното разпределение на
доходите). Източник на данни: Световна Банка и Програма за развитие на ООН.
Вътрешни инвестиции: Бруто образуване на капитал в постоянни долари на човек
от населението. Източник на данни: Световна Банка и Програма за развитие на ООН.
Предприемачество: Глобален индекс на предприемачеството, който измерва
състоянието на предприемаческата екосистема в страните. Източник на данни: Глобален институт за предприемачество и развитие.
Структура на производството: Индекс на икономическата сложност. Сложността на икономиката е свързана с многообразието на полезни знания, които използва. Можем да измерим икономическата сложност посредством микса от продукти,
които страната е в състояние да произведе. Източник на данни: Обсерватория за икономическа сложност, Масачузетски технологичен институт.
С коефициента на корелация на Пиърсън се измерва линейната зависимост между две променливи, за да се оцени корелацията им с индекса IPRI и неговите компоненти. Резултатите показват, че корелацията между право на собственост и икономически резултати е значима и силна (стойностите на коефициента на корелация на
Пиърсън са: липса на корелация (0-0.3), слаба корелация (0.3-0.5), умерена корелация
(0.5-0.6), добра корелация (0.6-0.8), силна корелация (0.8-1), перфектна корелация (1).
Институции
Институциите или „правилата на играта“ са водещи при определянето на стимулите, които улесняват или пречат на поведението; те влияят на конфликтите на интереси и водят до сътрудничество в обществото. Доколкото институциите са адекватни,
прозрачни, справедливи, те ще позволят икономическите процеси – инвестиции, производство, търговия, потребление – да се материализират, водейки до иновации и
социално обучение. Институциите са базирани върху споделени концепции, вярвания
и очаквания, следователно тяхното съществуване се самоутвърждава и e устойчиво
във времето. Трансформацията им се случва бавно.
Индекс за качеството на институциите: Сравнява качеството на институциите на различните страни; има две измерения: политическо (върховенство на закона,
възприятие за корупция и свобода на словото) и икономическо (икономическа свобода и конкурентоспособност).
Индекс за възприятие на корупцията: Класифицира начина, по който аналитици, експерти и изпълнителски кадри възприемат съществуването на корупция в публичния сектор на страната.
Индекс за незаконна търговска среда: Измерва подпомагащата незаконната търговия среда, която се изразява както в действия, така и в бездействия. Целта на този
индекс е да допринесе за разбирането на регулаторната среда и икономическите обстоятелства, които подпомагат незаконната търговия.
Индекс за управление на риска: Идентифицира страните, изложени на висок
риск от хуманитарна криза. Целта му е да анализира условията за поява на риск от хуманитарна криза, за да покаже кои страни биха се нуждали от международна помощ.
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Гражданска активност: Отнася се до социалните норми, организации и практики,
които улесняват участието на гражданите в публичните политики и решения. Включва
достъп до граждански асоциации, участие в медиите, в демонстрации и петиции.
Иновации
Глобални биотехнологични иновации: Биотехнологията и нейното въздействие
върху икономиката може да повлияе върху качеството на живота. Методологията
включва седем категории – производителност, защита на правото на интелектуална
собственост, интензивност, подкрепа на предприятията, образование/работна сила,
фондации, политика и стабилност.
Индиго резултати: Предоставя информация относно състоянието на социалноикономическата инфраструктура на страната, което може да повлияе върху икономическите резултати в бъдеще. Базира се на пет измерителя: стабилност и правна рамка,
креативност и иновации, икономическо разнообразие, дигитална икономика и свобода.
Индекс на развитието на информационно-комуникационните технологии:
Стандартен измерител, който правителства, агенции и изследователи използват за
сравняване на развитието на информационно-комуникационните технологии между
страните.
Скорост на интернет: Измерва средната скорост на интернет връзка в мегабити.
Индекс на телекомуникационната инфраструктура: Композитен средно претеглен индекс от шест индекса, който показва капацитета на телекомуникационната
инфраструктура на страната.
Използване на смартфони (%): Във все по-взаимосвързания свят, както икономически, така и социално, използването на технологиите е предпоставка за успех, а използването на смартфоните е най-показателна характеристика на тази взаимосвързаност.
Индекс на готовността на мрежите: Измерва склонността на страните да се
възползват от възможностите, предоставени от информационните и комуникационните технологии.
Глобален индекс на свързаността: Използва се за анализ на широк спектър показатели относно информационно-комуникационната инфраструктура и дигиталната трансформация, за осигуряване на информация относно глобалната дигитална икономика.
Заключение
Международният индекс „Право на собственост“ намира корелация между защитата на правото на собственост и икономическото благосъстояние на гражданите на
дадена страна. За икономиката най-висока е корелацията с Глобалния индекс на
предприемачество (0.901). Този резултат означава, че правото на собственост е тясно
свързано с предприемаческата активност и стои в основата на просперираща икономика и по-високо качество на живот на гражданите. За институциите най-висока е корелацията с Индекса за възприятие на корупцията (0.934), следван от Индекса за качество на институциите (0.916). За иновациите най-висока е корелацията с Глобалните биотехнологични иновации (0.920). Като цяло страните в първия квинтил (20% с
най-високи резултати на индекса) имат доход на човек от населението 16 пъти по-висок от страните в последния квинтил (20% страни с най-ниски резултати) за 2019 г.
Тези резултати показват значението и позитивната връзка между икономическото
благосъстояние и защитата на правото на собственост.
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Abstract: Social media and social networks acquire a whole new meaning, serving as a
guide, as a starting point for new forms of social interaction, while creating new rights and
models of participation such as global citizenship in the digital age. The role of citizens'
information literacy is crucial, so that they have the ability to navigate effectively in the
face of increasing information flows. The subject of the paper is based on the Paris
Declaration on Media and Information Literacy. The goal of this report is to make a
comparison between information literacy and social networks, emphasizing the need for
this type of literacy for the normal and smooth functioning of social networks among
students studying in the field of 3.5 Social Communications and Information Sciences.
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Социалните медии и мрежи промениха света. Те се превърнаха в сила, която прави революция в историята. Днес всеки е журналист, репортер, редактор, издател. Бизнесът се настани в глобалното пространство на Интернет. Общуването стана по-лесно повече от всякога – приятели са хора, които не се познават и изобщо не са се и
виждали, но споделят общи интереси и възгледи, без да се интересуват от пол, цвят
на кожата, раса, коментират и обменят опит в онлайн пространството. Новините прелитат на мига и запращат в историята вестниците и печатните медии. Комуникацията
е в друго измерение, където връзката е светкавична, а поведението – публично, заредено като съдържание на уеб страницата абсолютно доброволно от самите потребители.
До много скоро живеехме в изключително забързан делник и социалните мрежи
играеха огромна роля като пространство за забавление, за работа, за изразяване на позиции и мнения. Изведнъж животът се промени драстично. Светът започна битка с
нова болест, причинена от коронавируса COVID-19. Хората започнаха да използват
социалните мрежи, за да научават за мащабите и протичането на епидемията. Ефирът
и Интернет бяха залети от неприятни истини денонощно – с цел превенция от заразяване. Информацията извира отвсякъде – вярна-невярна, слухове-истини, официалнанеофициална, …, става все по-трудно да се ориентираш в океана от информация,
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цифри, прогнози. Психологията разполага с методики да разпознава кой казва истината и кой лъже. В съвременните медии обаче авторът и неговите мисли и жестове остават скрити. Ето защо е важно съвременният читател / потребител да може да чете грамотно, да прави информиран избор и да умее да отсява „бисерите“ от плявата. Информационната и медийната грамотност е изключително важна в дневния ред на
обществото ни особено сега, когато светът е изправен пред чудовищно предизвикателство и противникът е в неизвестна форма. Вследствие на това е от решаващо значение придобиването на повече познания, формиране на добро разбиране на механизмите на работа в медиите, новите шансове пред тях, културното измерение на медийното съдържание и неговото многообразие. [13, 14, 15]
Когато над главите на човечеството е надвиснала опасността от световна пандемия, хората още повече разчитат на медиите. Затова е още по-належащо да имаме за
база основните ценности, да можем да бъдем разумни и мислещи, да четем с разбиране, за да се справим с негативните ефекти на дезинформацията и фалша в медиите, да
възстановим човещината и доверието помежду си, да върнем вярата си в свободата на
медиите и да направим света около нас красив, пъстър и жизнерадостен. И да си изградим собствената ваксина срещу фалшивите новини и манипулативната информация, за да бъдем свободни, да имаме доверие на източници на информация, които са
се доказали като личности с ясно изразена позиция и мнение, които са се наложили
като харесвани от потребителите и подкрепяни от тях.
Модата „на един клик разстояние“ в дните на извънредно положение се превърна
в необходимост. Произхождайки от основното човешко право на информация, комуникация, общуването в социалните мрежи стана приоритет, а онлайн пространството –
среда за живот и вземане на решения.
Традиционните медии отстъпиха в тази извънредна ситуация, защото не предоставяха с непредвидима скорост възможността за даване на обратна връзка и мнение.
Във Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok, за два месеца се изгради мрежа от
хора, обединени от една тема – новата болест.
Преди казвахме – не бъдете зависими от социалните мрежи, говорехме си, че не
трябва да разчитаме на тях толкова много. Сега препоръката е – живейте с тях, за да
сте здрави. Тук идва актуалният въпрос – как да се съгласяваме с всичко написано,
ако не го мислим, ако не изразяваме себе си, ако споделяме информация и знание,
което не е в посоката, която ние работим и се развиваме.
Социалната мрежа като вид медия е комуникационен канал – система, която разпространява информация към потребителите чрез уеб базирани или мобилни технологии, като предлаганото съдържание може да бъде текст, снимка, видео. В резултат
на това разпространение се получава интерактивен диалог. [2] Тези уeб страници се
зареждат със съдържание от самите потребители. Няма журналисти, редактори, автори на щат. [6] Към социалните мрежи в конкретния случай можем условно да добавим социалните медии като блогове, форуми, сайтове за подкаст, видео, за да поставим на една плоскост като равнопоставени автори на медийно съдържание професионални журналисти и потребители – аматьори, които са заедно в диалога, в общуването на основата на честност и прозрачност.
„Социалните медии и социалните мрежи придобиват допълнително значение,
служейки като справочници за нови форми на социално взаимодействие, като същевременно създават нови правила и модели на участие като глобалното гражданство в
дигиталната ера. Това развитие създава допълнителни възможности и предизвикателства за всички участници в процеса, които да гарантират медийна и информационна
грамотност на гражданите, за да се ориентират ефективно сред увеличаващите се по289
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тоци от информация.“ (Парижката декларация за медийна и информационна грамотност). На тази концепция почива Парижката декларация за медийна и информационна грамотност в дигиталната епоха, приета на Първия европейски форум за медийна и информационна грамотност през 2014 г., организиран от Глобалния алианс
за партньорство в областта на медийната и информационна грамотност (Global
Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy, GAPMIL). Чрез тази декларация се утвърждава още повече ролята и значимостта на информационната грамотност и нейното приложение в медиите.
Информационната грамотност и други (свързани) грамотности се разглеждат като нови такива поради тяхната ориентация към нови информационни, технологични
и обществени реалности [4]. Снейвъли и Купър (1997) предлагат 34 видове грамотност, включително:
• селскостопанска грамотност;
• кинематографска грамотност;
• танцова грамотност;
• географска грамотност;
• юридическа грамотност;
• грамотност на работното място.
Баудън (2001) изброява шест широко използвани термини, свързани с информационната грамотност, които често се използват като взаимнозаменяеми.
• компютърна грамотност: синоними – IT грамотност и електронна грамотност;
• електронна информационна грамотност;
• библиотечна грамотност;
• медийна грамотност;
• мрежова грамотност: синоними – Интернет грамотност, хиперграмотност;
• дигитална грамотност (със своя синоним – дигитална информационна грамотност).
Медийната и информационната грамотност в съвременния дигитален свят вървят
ръка за ръка и се вграждат в обучението заедно. Като комбинация от знания, умения,
практики за разпространение на информация и знания по нов иновативен начин решават социално значими задачи, които възникват от реални ситуации в ежедневния
обществен живот. Необходимостта от успешно ориентиране сред морето от медии с
цел работа с информационните ресурси е факт. Ето защо е важна специалната подготовка, която цели овладяване на основните правила и норми за употреба на информация в различни житейски ситуации – понятие, което първи дефинира още през
1974 г. Пол Зурковски.[1]
Медийната грамотност често се свързва с информационната грамотност. Потър
определя медийната грамотност като „набор от перспективи, чрез които показваме
себе си пред медиите и интерпретираме значението на посланията, с които се сблъскваме.“ [11] Подобно на информационната грамотност, медийната грамотност акцентира върху критичната преценка. Това показва значението на медийната грамотност
за широк спектър от медии, включително данни от изследвания. Можем да включим
и конвергенцията сред литературите, което се причинява от сближаването на различни форми на медии и ИКТ.
Медиите са изправени пред предизвикателство в дейността си, причинено от увеличаването на обема от данни и от появата на активна или гражданска журналистика,
както и на неформални социални медии. Техният професионален статус и ценности
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могат да се възползват от по-нататъшно обучение в медийна и информационна грамотност за целите на по-добро проучване и популяризиране на идеите им в плуралистична среда. Медийната грамотност изгражда разбиране за ролята на медиите в
обществото, ето защо е важно студентите в направление 3.5 „Обществени науки и
информационни науки“ да имат дисциплини, свързани с информационната грамотност.
Следователно социалната медийна грамотност (Social Media Literacy) може да се
разбира като „специфичен набор от технически, когнитивни и емоционални компетенции, които се изискват при използване на социални медии за търсене на информация, за комуникация, създаване на съдържание и за избягване и решаване на проблеми, както в професионален, така и в социален контекст.“ [8]
Можем да видим колко необходима е информационната грамотност най-вече в
социалните мрежи – мястото, където потребителят сам определя какво да сподели и
какво не, и по данните на Бостън Кънсълтинг Груп [4]. Тяхното изследване сочи, че
времето, необходимо за достигане на 100 милиона потребители, за следните технологии може да бъде разчертано по следния начин (като в скобите е посочена годината
на стартиране):
• Телефон: 75 години (1878);
• Мобилен телефон: 16 години (1979);
• World Wide Web: 7 години (1990);
• Facebook: 4 години и 6 месеца (2004);
• WhatsApp: 3 години и 4 месеца (2009);
• Candy Crush Saga: 1 година и 3 месеца (2012).
От Бостън Кънсълтинг Груп също така посочват, че на всеки 100 души в света има:
• 95 мобилни абонаменти;
• 40 интернет потребители;
• 32 активни абонати за широколентов достъп;
• 25 потребители на социални медии.
Предвид мястото на социалните медии и мрежи в живота на съвременния човек,
става все по-осезаема нуждата от информационна грамотност на потребителите. [9]
Критичното мислене е необходима стъпка в тази посока. Всеки потребител неимоверно ще се сблъска със съдържание, на което не е сигурен дали да вярва. За да се
избегне разпространението на недостоверна информация, особено в несигурни времена, е необходимо информационно грамотният потребител да поставя под въпрос
това, което вижда. Проверката за достоверността на съдържание в социалните мрежи,
включва:
1. Изключване на обичайните заподозрени
Проверка за достоверността на източника на информация. Тя помага да се поддържа контролен списък на организациите, на които потребителят има доверие и
проверява често; тези, които не биват проверявани често, но имат известна репутация
(местни вестници или телевизионни станции извън общността или държавата на потребителя); тези, за които е известно, че са сайтове за пародия; клюкарски сайтове; и
известни сайтове с фалшиви новини с цел печалба.
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2. Проверката е висша форма на доверие
Дори публикация да прилича, сякаш е от доверен източник, проверката си остава
най-сигурният вариант, че публикацията не е измамна. Това става с проверка на URL
адреса и дизайна на уебсайта за признаци на подвеждаща мимикрия; може би това е
URL адрес, подобен на този, който е известен, но с необичаен код на държава или печатна грешка в него. Както при уебсайтовете, някои акаунти в Twitter имитират мейнстрийм медии, като превключват букви, които са трудно разграничими (@bbccouk
срещу @bbccou, например) или използват правдоподобно звучащо име. Най-големите социални мрежи предлагат опцията „потвърден акаунт“ (verified account), което
представлява синя отметка за потвърждение, че акаунтът е реален, сложена до самото
име на страницата или профила.
Ако източникът на публикацията не е известен, проверката за надеждността
включва:
а) Ако това е акаунт в Twitter, колко последователи има и дали е потвърден
акаунт?
б) Ако става въпрос за уеб страница, изглеждат ли URL адресът и началната страница достоверни?
в) Ако става въпрос за известие по електронна поща, правилно ли изглежда адресът на изпращача? Изразява ли се странно? Търси ли незабавен отговор с чувствителна информация? (може да е фишинг измама).
3. Второ становище
Дали съобщаваната информацията е от информационни агенции, на които може
да се има доверие? Колко и кои? Позовават ли се на уважавани, назовани източници?
В редица социални медии и мрежи намират приложение тагове и хаштаговете.
Таговете са генерирани от потребителите ключови думи или етикети, добавени към
публикациите. Използването на тагове дава възможност за търсене на свързани публикации с помощта на един и същ таг и тъй като те са машинно четими, подпомага
софтуерните приложения автоматично да генерират облаци от тагове или филтриране на публикации, като използват указания таг. Те са приложими в социалните медии. Хаштаговете са тагове, предхождани от знак хеш „#“ без интервали, например
„#COVID19“. Много от сайтове на социални мрежи поддържат използването на хаштагове в текстовата публикация. Това дава възможност на потребителите да търсят
публикации с помощта на конкретен хаштаг. Един хаштаг позволява проследяване на
нишка от публикации по дадена тематика и по този начин да се открои достоверната
и фалшивата информация.
Придобитата информационна грамотност в социалните мрежи почива върху пет
основни компонента (фиг. 1). Информационната грамотност е процес на учене през
целия живот, нещо, което започва много преди човек да започне своето образование
и да се развива своевременно с процеса на израстване. Въпреки че всяко умение е
индивидуално важно, разбирането на това как се вписват заедно, е от съществено
значение, за да се превърне в информационно грамотен човек.
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Фигура 1. Пет компонента на информационна грамотност
Калзада Прадо и Марзал [5] наблягат на значението на подбора и синтезирането
на данни и комбинирането им с други източници на информация и предишни знания.
Те изброяват и следните способности:
 Идентифициране на контекста, в който данните се произвеждат и използват
повторно;
 Разпознаване стойността, типовете и форматите на изходните данни;
 Определяне кога са необходими данни;
 Достъп до източници на данни, подходящи за необходимата информация;
 Критична оценка на данните и техните източници;
 Определяне и използване на подходящи методи за изследване;
 Обработка и анализ на данни;
 Представяне на количествена информация (конкретни данни, таблици, графики, в отчети);
 Прилагане на резултати при обучение, вземане на решения или разрешаване
на проблеми.
Стигаме и до нов вид грамотност, която обединява много грамотности на едно
място – трансграмотност – способност за четене, писане, взаимодействие и анализ на
информация, получена чрез редица платформи, инструменти и медии, без значение
дали става въпрос за ръкописни, устни или печатни форми и начини, телевизия, радио, филми, дигитални социални мрежи. Трансграмотността не замества, а по-скоро
включва медийната и дигитална грамотност.
Трансграмотността е способност за използване на различни аналогови и цифрови
технологии, техники, режими и протоколи за търсене и работа с различни ресурси да
си сътрудничат и да участват в социалните мрежи да комуникира значения и нови
знания, като използва различни тонове, жанрове, модалности и медии. Трансграмотността се състои от умения, знания, мислене и действие, които дават възможност за
безпроблемно „движение напред“ по начин, дефиниран от ситуационен, социален,
културен и технологичен контекст.
Според данни на Statista.com социалната мрежа Facebook има над 2,6 милиарда
активни потребителски акаунти през първото тримесечие на 2020 г., което прави
Facebook най-голямата социална мрежа в света, като най-голям е броят на потребителите в Индия – 280 милиона акаунти. За да видим каква мощ са всъщност социалните
мрежи, нека кажем, че ако индийските Facebook потребители бяха всъщност държа293
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ва, то тя щеше да е четвъртата по брой население в световен мащаб. Поради тази причина информационната грамотност се превръща в основно умение на съвременния
човек, съответно базова дисциплина за обучаващите се студенти в направление 3.5
„Информационни технологии и обществени науки“.
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