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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ЗА УЩЕРБ, 

ПРИЧИНЕННЬIЙ НАЦИОНАЛЬНЬIМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОТОРОЕ НЕСОГЛАСОВАННО  

С ПРАВОМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

Светла Маргаритова-Вучкова 
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THE STATE LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY NATIONAL 

LAW THE LAW, WICH IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE 
EUROPEAN UNION LAW 

 

Svetla Margaritova-Vuchkova 
Burgas Free University 

 
 
Резюме: В настоящата статия се разглеждат проблеми  за отговорността на 
държавата за вреди, причинени от националното законодателство, което не е в 
съответствие с  правото на Европейския съюз. Авторът илюстрира своята теза с 
анализ на правна норма от Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и излага  позицията си и  за несъответствие на нормите на наскоро приетите 
изменения в Закона за банките и кредитните институции на европейските 
стандарти. Анализът се основава на практиката на Съда на Европейския съюз и на 
Европейския съд по правата на човека. 

Ключови думи: извъндоговорна отговорност на държавата, право на ЕС, закон, 
противоречащ на правото на ЕС, вреди от законодателна дейност; солидарна отго-
ворност на държавни органи . 
 
Аннотация: В этой статье рассматриваются проблемы ответственности госу-
дарства за ущерб, причиненный  национальным законодательством, которое не сог-

                                                 
* Доц. д-р Светла Маргаритова-Вучкова е преподавател  в Центъра по юридически науки на 
Бургаския свободен университет, където преподава дисциплините „Юридическо мислене“ и 
криминология. Наред с това научните й интереси са насочени към областта на правата на 
човека и преди всичко – към правото по Европейската конвенция за правата на човека. 
Нейните публикации са посветени както на различни кримонологични проблеми, така и на 
въпроси, свързани с практиката на Европейския съд по правата на човека. Тя е председател 
на  Българската асоциация по криминология и активно работи във Фондация „Български 
адвокати за правата на човека”, чийто председател бе в периода 2013-2016 г. 
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ласовано с правом Eвропейского союза. Автор иллюстрирует свою позицию право-
выми нормами Закона о приватизации и посстприватизационном контроле, а так-
же излагает свою позицию  о несоответствии недавно принятых поправок к Закону 
о банках и кредитных институций европейских стандартов. Анализ основан на пре-
цедентной практике Суда Европейского союза, и Европейского суда по правам че-
ловека. 

Ключевые слова: внедоговорная ответственность государства, право Европейского 
союза, ущерб, причиненный законодательством, солидарная ответственность госу-
дарственных органов. 
 
Abstract: The present article discusses some issues of the state liability for damage caused 
by national law, which is not in accordance with European Union law. The author 
illustrates his thesis citing legal norms under the Privatization  and the Post-Privatization 
Control Act, and also sets out his position on the non-compliance with the norms of the 
recently adopted amendments to the Law on Banks and Credit Institutions of European 
Standards. The analysis is based on the case law of the European Court of Justice and the 
European Court of Human Rights. 

Key words: non-contractual liability of the state, EU law, law contrary to EU law, damages 
from legislation; joint and several liability of state bodies. 

 

 
I. Обща постановка на проблема 
В настоящата статия е разгледан един от аспектите на извъндоговорната отговор-

ност на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на Европейския 
съюз – когато вредата произтича от законодателната дейност. Анализирано е прило-
жението на конкретна норма на вътрешното право, за която е установено, че противо-
речи на това право – § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол.  

Обсъдени са и аспектите на сложния фактически състав на тази отговорност, 
особено когато тя е в резултат на действията на повече от един държавен орган.  

Другият закон, който е предмет на анализ в светлината на разглежданите проб-
леми, е Законът за банките и кредитните институции. Изложени са аргументи  относ-
но несъответствието на проетите текстове с правото на ЕС. 

До неотдавна бе абсолютна ерес да се помисли, че може да бъде предявен иск 
срещу законодателния орган на държавата, особено ако тя е България. Все още и към 
настоящия момент националният съд с твърде голямо притеснение допуска такива 
искове, но го прави по начин, че да отложи максимално във времето постановяването 
на своя акт. След 1 януари 2007 г. обаче няма как институциите да пренебрегват фак-
та, че правото на Европейския съюз е неразделна част от националното ни право, 
поради което то е задължително за прилагане, а в случаите, когато първото влиза в 
колизия с второто,  следва да бъде приложено директно правото на ЕС. 

Затова, макар и неохотно, и под натиска на осъзнатите ангажименти, произтича-
щи от присъединяването на България към Европейския съюз, съдилищата у нас няма-
ше как да откажат да приемат за разглеждане искове срещу държавата за вреди, при-
чинени от правото на Европейския съюз.1 Всес още те имат затруднения при опреде-

                                                 
1 Решение № 817/06.12.2010 г. по в.гр.д. № № 916/2010 на Пловдивския апелативен съд, влязло 
в сила след недопускането му до касация от вКС с определение № 403/28.03.2012 г. по гр.д.  
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лянето на правната квалиикация на подобни искове, както и  процесуалния ред за 
разглеждането им. Вероятно оттук идва и  създаването на различни процесуални 
пречки и затруднения пред тези правни субекти, които предявят подобни искове. 
Ищците са задължавани да внасят държавна такса по правилата на ГПК, т.е. 4%, 
която се оказва непосилна за редица  юридически лица; да доказват коя е „правилна-
та“ подсъдност по подобен тип дела; да се аргументират на основата на действащото 
към настоящия момент национално законодателство и установена съдебна практика 
дали става въпрос за деликт или за обективна отговорност по правилата на ЗЗД, или 
пък за такава по ЗОДОВ (т.е. да вместят претенциите си в „дрехите“ на тези два зако-
на, които бяха създадени в  други времена и за други хипотези) и др.п.2   

В твърде оскъдната засега практика на националните съдилища бяха постано-ве-
ни  противоречиви решения. Така се стигна до предложението на председателя на 
Висшия адвокатски съвет от 4 март 2015 г., допълнено с друго от 25.06.2015 г. Об-
щото събрание на съдиите от гражданска и търговска колегии на ВКС и от Първа и 
Втора колегии на Върховния административен съд да се произнесат по два въпроса: 
1/ кой е компетентният съд при искове за отговорност на държавата за вреди, причи-
нени от нарушение на правото на ЕС и 2/ кой е приложимият ред за разглеждането на 
искови претенции, основаващи се на чл. 4 от ДФЕС. С разпореждане на председателя 
на ВКС от 27.11.2015 г. на осн. чл. 124, ал. 2 от ЗСВ бе образувано тълкувателно дело 
№ 2 от 2015 г. за приемане на съвместно тълкувателно постановление от съдиите на 
посочените по-горе отделения на ВКС и ВАС. 

В съдебно заседание по т.д. № 2/2015 г., проведено на 9 март 2017 г., Общото 
събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен 
съд спря производството по тълкувателното дело до произнасяне на Съда на Евро-
пейския съюз по т. 1 и т. 2 по дело С-571/2016 г., което е образувано по преюдициал-
но запитване, направено от Административен съд – Варна на основание чл. 267 от 
ДФЕС с мотива, че  първите два от поставените въпроси в преюдициалното запитва-
не имат значение за отговорите на въпросите, поставени за разрешаване по т.д.   
№ 2/2015.3 Все още Съдът на Европейския съюз не се е произнесъл по направеното 

                                                                                                                            
№ 766/2011 г. на IV г.о. на ВКС; решение № 7120/27.05.2013 г. по адм.д.8712/2012 на ВАС; 
решение № 7776/06.06.2012 г. по адм.д. № 8814/2012 на ВАС; решение № 46 от 26.11.2015 г.,  
по гр.д. № 407/2014 г. на Ямболския окръжен съд, оставено в сила с решение № 44 от 
26.04.2016 г. по гр.д. № 96/2016 г.на Апелативен съд, гр. Бургас, висящо пред ВКС; решение  
№ 47/31.05.2018 г. по гр.д. № 46/2016 на Ямболския окръжен съд, висящо. 
2 Виж напр.разпореждане от 06.07.2016 г. по гр.д. № 3714/16 на I г.о., 16-ти състав на СГС; 
разпореждане от 17.02.2017 г. по гр.д. № 9108/16 г. на същия състав от СГС. 
3 Въпросът, съвпадащ  с този, който е поставен за разглеждане в ТД 2/2015 е: 
„Разпоредбата на чл.4, пар.3 от Договора за ЕС и изискванията, поставени от Съда по 
делото Frankovich, следва ли да се тълкуват в смисъл, че не допускат исковете за вреди от 
нарушения на правото на ЕС да се разглеждат по ред, като този по чл.45 и чл.49 от ЗЗД, 
който изисква внасяне на пропорционална държавна такса и доказване на виновно поведение, 
както и по ред, като този по чл.1 от ЗОДОВ, който макар да предвижда носенето на 
обективна отговорност и съдържа специални правила, улесняващи достъпа до съд, се прилага 
само за вреди от отменени незаконосъобразни актове и незаконосъобразни фактически 
действия/бездействия на администрацията, и не обхваща хипотези на нарушения на правото 
на ЕС, извършени от други държавни органи, с правни действия/бездействия, които не са 
отменени по съответния ред?“ – Преюдициално запитване, отправено от Административен 
съд – Варна (България) на 14 ноември 2016 година – Николай Кантарев / Българска народна 
банка (Дело C-571/16)Език на производството: български; Запитваща юрисдикция; Админи-
стративен съд – Варна. 
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преюдициално запитване, което ще даде основание да бъде възобновено тълкувател-
ното дело и съответно – да бъде постановено решение.  Дотогава обаче по-долните по 
степен съдилища ще трябва да допускат искове и да разглеждат дела, свързани с от-
говорността на държавата за вреди от нарушения на правото на ЕС. 

 
II. Относно възможността за ангажиране на извъндоговорната отговорност 

на държавата за вреди от нарушение на правото на ЕС 
Съгласно чл. 4§3 от Договора за Европейския съюз държавите членки са длъжни 

да предприемат всички мерки, свързани с изпълнението на техните задължения, 
които произтичат от Договорите на ЕС или актовете на институциите на ЕС. В ре-
зултат на прилагането на този принцип Съдът на ЕС /СЕС/ формулира и друг прин-
цип, свързан с извъндоговорната отговорност на държавите-членки за вреди, причи-
нени в резултат на нарушения на правото на ЕС. 

Той за пръв път е изведен в Решение на Съда на ЕС от 19.11.1991 г. 
Francovich and Bonifaci/Italy, (съединени дела С-6/90 и С-9/90). В т. 35 от мотивите на 
цитираното решение Съдът приема, че принципът на отговорността на държавата за 
вреди, причинени на частноправни субекти за нарушения на общностното право, за 
които те отговарят, е „присъщ на системата на Договора”. С решение от 05.03.1996 г. 
по делото Brasserie du Pecheur и Factortame (съединени дела С-46/93 и С-48/93), т. 32, 
Съдът на ЕС приема, че принципът на извъндоговорната отговорност на държавите-
членки се прилага във всеки случай, когато държава членка наруши правото на 
Общността, независимо от това кой е държавният орган, чието действие или бездей-
ствие е в основата на неизпълнение на задължението. Оттук произтича и задължение-
то „за заличаване на незаконните последици от нарушение на  правото на ЕС чрез 
обезщетяване на причинените от това нарушение вреди (т.36 от решението). СЕС из-
вежда не само общия принцип, че всяка държава членка е длъжна да поправи вреди-
те, които е причинила с нарушение на правото на ЕС, но и предпоставките за ангажи-
ране на извъндоговорната отговорност.4 „По силата на действието на правото на 
ЕС на територията на държавите членки националният съд е обвързан от създаде-
ното от Съда правило за поведение, т.е. длъжен е да разгледа исковете за вреди, да 
прецени наличието на изведените от Съда предпоставки и да постанови решение по 
същество, с което уважава или отхвърля предявения иск. Доколкото става дума за 
норма на правото на ЕС, националният съд е обвързан от всяко нейно тълкува-
не, постановено в решение на Съда, включително и по прилагането на отделни-
те елементи на фактическия състав“. (курсивът е мой – Св.М) С други думи, пра-
вото на ЕС включва освен договорите, регламентите и директивите, но така също и 

                                                                                                                            
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187461&pageIndex=0&doclang=B
G&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=554794). 
 

4 Въпросите относно извъндоговорната отговорност на държавата за вреди, причинени от на-
рушаване правото на ЕС е обстойно анализиран от Костов, Ст. Извъндоговорната отговорност 
на ЕС и на държавите членки.С, 2017; наред с това той е бил обект на анализ и в други, по-ран-
ни публикации – виж напр. А. Корнезов, А. Отговорността на държавата за нарушаване пра-
вото на ЕС.: Сиела, 2012; Корнезов, А. Несъответствието на ЗОДОВ с правото на ЕС – Правен 
свят, 7 февруари 2014, http://legalworld.bg/34306.nesyotvetstvieto-na-zodov-s-pravoto-na-
es.html&orderby=2; Голева, П. Ролята на Съда на Европейския съюз за прилагане отговорност-
та на държавата за нарушаване правото на ЕС – Юридически свят,2012, № 2,35-46; Голева, П. 
Деликтно право, 2011. 
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практиката на Съда на ЕС, който има компетентността да изяснява смисъла на 
приетите норми. 

Извъндоговорната отговорност на публичната власт е проявление на гражданска-
та отговорност, чиято основна функция е обезщетителната. С нея се цели преразпре-
деляне на вредните последици в тежест на правонарушителя. Допълнителна нейна 
функция е обезпечителната, която е насочена да осигури ефективността на правото 
на ЕС на територията на държавите-членки. В решението си по делото Francovich  
Съдът на ЕС извежда принципа на извъндоговорната отговорност като част от общ-
ностното право, създавайки абстрактно правило за поведение, приложимо към не-
ограничен кръг субекти при неограничени нормативно фактически ситуации. Както 
основателно изтъква Ст.Костов, „неговата основна функция е да засили ефектив-
ността на общностното право, като дисциплинира държавите членки, които са 
натоварени с неговото прилагане. Не на последно място така се допълва кръгът на 
правните средства за защита, създадени от Съда във връзка с осигуряването ефек-
тивността на общностното право”.5 

 

За правното основание за ангажиране отговорността на държавата за вреди 
и родовата подсъдност на исковете 

Искът за обезщетение за вредите в резултат на нарушение на правото на ЕС има 
своето основание в правото на ЕС и следователно правната квалификация не може да 
се търси на плоскостта на националните разпоредби, както се опитват да процедират  
отделни съдии и да дават указания да се конкретизира какво е естеството на твърдя-
ните действия/бездействия – дали се касае за вреди причинени в рамките на осъщест-
вяваните от ответника правомощия, или за общ граждански деликт, извършен от 
отделни служители на ответника при или по повод изпълнение на възложената им 
дейност.6  

Според Ст. Костов макар че националната юрисдикция разполага с пълната сво-
бода сама да квалифицира предявения иск, който произтича от правото на ЕС (това 
следва както от чл. 146, ал. 1,т.2 ГПК, така и от пределите на процесуалната автоно-
мия, така, както са закрепени в практиката на СЕС), все пак тази свобода не е безгра-
нична. Преценката на националния съд зависи от два компонента – от действащия на-
ционален правопорядък на територията на дадена държава и същевременно от право-
порядъка на ЕС. Следователно, българският съд е длъжен да изследва в цялост прав-
ните норми на тези два правопорядъка, за да даде правилната квалификация.7 

Що се отнася до националния правопорядък  споделям виждането на Ст.Костов, 
че, когато искът за вреди е предявен срещу орган на държавна (респ. – общинска) 
администрация или друга административна структура, когато самата дейност, причи-
нила вреди в резултат на нарушение на правото на ЕС, по своето естество е админи-
стративна, компетентен да разгледа спора би бил административният съд.8 Във 
всички останали случаи, включително и на усложнените хипотези на съпричиняване 

                                                 
5 Пак там, с.61. 
6 Разпореждане за прекратяване на производството по гр.д. № 3714/16 на гр. колегия, 8-ми състав на 
СГС. (в статията част от примерите с актове на националния съд са  от практиката на автора). 
7 Виж Костов, Ст. цит. съч, с.212-214. 
8 Впрочем, когато вредите са причинени от нарушаване правото на ЕС от административен ор-
ган, българските административни съдилища са натрупали немалко практика. Виж напр. решение 
№ 7120/27.05.2013 г. по адм.д. № 8712/2012, III отд. ВАС; решение № 7776/06.06.2013 г. по 
адм.д. № 8814/2012 на III отд. ВАС; определение № 886/22.01.2014 г. по адм.д. № 16089/2013, 
IIIотд. ВАС. 
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и на солидарна отговорност, когато вредата е  от страна на органи на повече от една 
власт, делата би следвало да са подсъдни на гражданския съд (поне по сега действа-
щото законодателство, което не позволява формирането на смесени съдебни състави 
между граждански и административни съдии, освен по тълкувателни дела).9 В този 
смисъл споделям виждането на съдиите, изложено в   определение №5 от 12.02.2015 г. 
по дело №65/2014 г.  Смесеният петчленен състав на ВКС и ВАС приема, че тъй като 
не е налице отменен като незаконосъобразен административен акт, от който да се 
претендират вреди, ЗОДОВ е неприложим и исковата молба трябва да бъде разгледа-
на от граждански съд. „Административните съдилища са компетентни да разглеж-
дат искове за присъждане на обезщетение за вреди, причинени на граждани и юри-
дически лица, единствено и само в хипотезата на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, а всички други 
претенции за обезщетения за вреди са родово подсъдни на общите граждански 
съдилища”, заявява този смесен състав. 

По-сложен е въпросът, когато се поставя на плоскостта на солидарната отго-
ворност и ответниците са представители на различни власти, а извършваната от тях 
дейност, довела до претендирания вредоносен резултат, не е административна. Към 
настоящия момент, при липсата на необходимите законодателни промени (които, ако 
бъдат предприети, следва да се промени и Конституцията), единственитя възможен 
подход е да се възприеме решението, предложено в цитираното по-горе определение, 
а именно – в такива хипотези компетентен да бъде  гражданският съд.  

Проблемите относно конкретната правна квалификация, изведена от правото на 
ЕС – дали тя следва да е на основание чл. 4§3, ал. 2 от ДЕС или – на основата на  
съдебната практика на Съда на ЕС, който в изключителни случаи е компетентен да 
създава правни норми,  е извън предмета на настоящата статия.10 Оскъдната практика 
на българските съдилища към настоящия момент сочи, че исковете се квалифицират 
от съдилищата по чл. 4§3 от ДЕС,11 макар че някои състави намират за необходимо 
да посочат наред с този текст и „принципите, установени в практиката на Съда на 
ЕС“, като други отиват и по-далеч, позовавайки се наред с това и на конкретните де-
ла, в които тези принципи са изведени.12 

Тук няма да бъдат обсъждани и проблемите, произтичащи от процесуалната авто-
номия на държавата и правния ред, по който следва да бъдат разглеждани исковете за 
вреди, които рефлектират и върху размера на държавните такси. Необходимо е все 
пак да се припомни, че тази автономия има своите ограничения. Те са свързани със 
задълженията на националните съдилища да се съобразяват с принципите на равно-
стойност и ефективност. Съгласно установената практика на Съда на ЕС предявените 
пред националния съд искове за обезщетяване на тези вреди следва да бъдат раз-
гледани по ред, който да не е по-неблагоприятен от този за подобни искове, засягащи 
националното право. ВКС в определение № 269 от 08.05.2015 г. по гр.д.  

                                                 
9 Костов, Ст., 186-187. 
10 Виж по този въпрос Костов, СТ., цит. съч,с. 210-218. 
11 Виж решение № 46 от 26.11.2015г.,  по гр.д. № 407/2014 г. на Ямболския окръжен съд, ос-
тавено в сила с решение № 44 от 26.04.2016 г. по гр.д. № 96/2016 г.на Апелативен съд,  
гр. Бургас, висящо пред ВКС; определение № 57 от 17.07.2014 г. на ВАС по адм. д. № 16/2014 г.,  
5-членен с-в. 
12 решение № 47/31.05.2018 г. по гр.д. № 46/2016 на Ямболския окръжен съд, висящо; решение 
от 26.11.2015 г. по гр.д. № 407/14 на Ямболския окръжен съд, висящо, в което искът е   квали-
фициран така: „по чл.4, §3, ал.2 от ДФЕС и принципите, установени в практиката на СЕС, в ре-
шения, както следва: Решение по съединени дела С-6/90 и С-9/90; Решение по дело С-224/01 и 
Решение по съединени дела С-46/93 и С-48/93”. 
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№ 1867/2015 г. на III г.о., постановено по реда на чл.274, ал.3 ГПК след извършено 
сравнение на исковете за отговорност на държавата за вреди по ЗОДОВ и на тези за 
извъндоговорната отговорност на държавата за нарушения на общностното право 
приема, че се касае за сходни искове и че процесуалният ред по ЗОДОВ е именно 
реда, предвиден за „подобни искове” по националното право. Този ред съответства и 
на принципа на равностойността и на принципа на ефективността, от които изхожда 
С. на ЕС в своите решения, а не на нормативно уредения в националното законода-
телство ред по ЗЗД и АПК. 

 
Относно възможността за ангажиране отговорността на законодателната 

власт 
От юриспруденцията на Съда на ЕС  ясно следва, че държавата носи отговорност 

за актовете, действията и бездействията на законодателната власт, които нарушават 
правото на ЕС. С решение от 05.03.1996 г. Brasserie du  Pecheur  и  Factortame  
(съединени дела С-46/93 и С-48/93), т. 32, Съдът на ЕС приема, че принципът на 
извъндоговорната отговорност на държавите-членки се прилага във всеки случай, ко-
гато държава-членка наруши правото на Общността, независимо от това кой е дър-
жавният орган, чието действие или бездействие е в основата на неизпълнение на за-
дължението. Оттук произтича и задължението „за заличаване на незаконните после-
дици от нарушение на  правото на ЕС чрез обезщетяване на причинените от това 
нарушение вреди (т.36 от решението). ). В т.51 от мотивите на решението съдът прие-
ма, че правото на обезщетение е признато от общностното право при положение, че 
са изпълнени три условия, а именно: че нарушената норма има за предмет предоста-
вяне на права на частно-правните субекти; че нарушението е достатъчно съществено 
и накрая, че съществува пряка причинно-следствена връзка между нарушението на 
задължението, за което носи отговорност държавата и вредата, претърпяна от увреде-
ните лица. В т.т.55 - 57 от мотивите съдът е посочил, че решаващият критерий, за да 
се приеме, че дадено нарушение на общностното право е достатъчно съществено, е 
този на явно и значително неспазване от държава членка, както и от общност-
на институция на границите, които са наложени на нейната свобода на преценка. В 
това отношение сред елементите, които компетентната юрисдикция може да вземе 
предвид, следва да се посочат степента на яснота и прецизност на нарушената правна 
норма, както и обхватът на свободата на преценка, която нарушената норма предо-
ставя на националните или общностните органи, умисълът или непредпазливостта 
при неизпълнението на задължението, извинимият или неизвиним характер на евен-
туална грешка при прилагане на правото, както и обстоятелството, че поведението 
на общностна институция може да е допринесло за бездействие, за приемане или за 
запазване на национални мерки или практики, които противоречат на общностно-
то право. При всички положения едно нарушение на общностното право е явно съ-
ществено, когато е продължило въпреки постановяването на решение, установява-
що твърдяното неизпълнение на задължение, на решение по преюдициално запитване 
или на трайно установена практика на Съда в конкретната област, от които е видно, 
че въпросното поведение съставлява нарушение. 

 По делото Könle във връзка с преюдициално запитване на австрийския съд СЕС 
установява, че тиролското законодателство противоречи на общностното право. По 
отношение на отговорността на държавата той приема, че „(...)всяка държава членка 
е длъжна да гарантира, че частноправните субекти ще получат обезщетяване на 
вредите, които са им причинени от незачитането на общностното право, независи-
мо кой е публичният орган, който е извършил нарушението, и независимо от 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2018 ЦЮН 
 

 14

обстоятелството на кой орган по принцип националното законодателство възлага 
задължението за обезщетяване.”13 

Следователно, без съмнение законодателният орган на една държава може да но-
си отговорност, ако със свое действие или бездействие е нарушил правото на EС и от 
това са произтекли вреди за частноправен субект, и ако националният съд установи, 
че са налице всички предпоставки за ангажирането на тази отговорност, подробно 
анализирани в мотивите на делото Brasserie du Pecheur и Factortame.  

 
III. Отговорността на Народното събрание за причинени вреди на юридичес-

ки лица в резултат на промени в Закона за приватизация и следприватиза-
ционен контрол (обсъждане на конкретен случай) 

В настоящия раздел ще бъде представен реален казус, чрез който са илюстрирани 
основанията за ангажиране отговорността  на българския парламент (поради приема-
нето на закон, противоречащ на правото на ЕС и продължителното бездействие от 
негова страна въпреки започналата наказателна процедура срещу България), но и на 
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (поради това, че тя при-
лага закон, за който е установено, че противоречи на конкретни текстове от ДЕС).  

 
Фактите по случая  
Гр.д. № 46/2016 г. по описа на Ямболския окръжен съд е образувано на основа-

ние искова молба, внесена от „Кабиле” АД срещу Народното събрание и Агенцията 
за приватизация и следприватизационен контрол. 

В хода на производството е установена и не е оспорена фактическата обстановка, 
дала основание на дружеството да предяви иск срещу двамата ответника, а тя е 
следната. 

Ищецът по делото – първоначално държавно предприиятие, е бил преобразуван в 
ЕАД с едноличен собственик държавата и през 1996 г. на две тръжни сесии 70 % от 
капитала му е продаден на частни лица. Останалите 30% остават собственост на дър-
жавата. На 01.02.1999 г. Агенция за приватизация, като неин представител и  дру-
жество с фирма „Кабиле ЛБ-98” АД (което по своя характер е работническо-менид-
жърско) е сключен договор за продажба на 23% от капитала на „Кабиле ЛБ” АД, 
гр.Ямбол. С него дружеството купувач се задължава да заплати 10 % от договорената 
цена към датата на плащане, а останалите  90% – за срок от 10 години на 9 равни го-
дишни вноски с едногодишен гратисен период. Договорът е обезпечен с особен залог  
върху целия закупен пакет от акции. „Кабиле-98” АД заплаща само първата вноски, 
но не изпълнява точно задълженията си. Почти 5 години по-късно, през 2004 г. Кре-
диторът, Агенцията за приватизация, предявява иск срещу своя неизправен длъжник  
за първите неизплатените четири годишни разсрочени вноски, както и обезщетение 
за забава върху тях. Въз основа на постановеното в полза на кредитора решение е 
издаден изпълнителен лист № 386/08.09.2005 г., образувано е изпълнително дело и на 
01.02.2007 г. е продаден целият закупен пакет от 53 219 акции Така фактически от  
февруари 2007 г. това дружество (което е длъжник на държавата) не притежава ни-
какви акции в капитала на дружеството – ищец. 

В периода 24.01.2007 – 20.12.2010 г. в полза на Агенцията за приватизация са из-
дадени още 5 изпълнителни листа с длъжник „Кабиле-98” АД на обща стойност  
1 461 812.60 лева. В производствата, предшествали издаването им, дружеството ищец 

                                                 
13 Решение от 1 юни 1999 г., Könle, C-302/97, EU:C:1999:271, т.62. 
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не е било конституирано като страна, нито е било известявано, че се водят дела сре-
щу това РМД.  

Междувременно на 1 септември 2006 г. е обнародвано изменение и допълнение 
на ЗПСПК.14 С § 8 от неговите преходни и заключителни разпоредби изпълнителният 
съвет на Агенцията за следприватизационен контрол се оправомощава да предприеме 
за заварените приватизационни договори, по които има неизпълнени в срок задълже-
ния на приватизиращите дружества, „необходимите действия за учредяване на за-
конна ипотека върху имуществото на купувача, а в случаите по чл. 25 и 35 от отме-
нения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия 
(отм., бр. 28 от 2002 г.) – върху имуществото на приватизираното дружество.” 
Приетата преходна разпоредба – §8 от приватизационния закон осигурява на държа-
вата шанса да си събере вземанията не от неизправните длъжници, които са и непла-
тежоспособни, а от приватизираните дружества, макар че те нито са поемали задъл-
жения вместо РМД-тата, нито са имали знанието, че последните не изпълняват задъл-
женията си, нито са информирани от съдилищата за водените съдебни процеси срещу 
неизрядните длъжници, за да направят искания за конституиране поне като заинтере-
совани страни. Така с изменението на закона Агенцията за приватизация получава 
правото да ипотекира имотите на тези трети лица и да насочи принудителното си из-
пълнение за своите несъбрани вземания срещу тях. Всички предприети опити да се 
обжалват като незаконни действията на съдиите по вписванията (за наложените въз-
брани върху имотите на приватизираните дружества), както и действията на съдебни-
те изпълнители по принудително изпълнение, се оказват безплодни.15 

Предисторията на тази промяна е свързана с десетките несъбрани вземания на 
държавата, произтичащи от приватизационни договори, сключени от нея с работни-
ческо-мениджърски дружества /РМД/. Към този момент има десетки такива неизряд-
ни длъжници на Агенцията, които, освен първоначалната си вноска при сключването 
на приватизационния договор, не са заплащали нищо. Договорът е обезпечен с осо-
бен залог върху целия закупен пакет от акции. Една от хипотезите за развалянето му,  
е, когато купувачът „е в забава повече от пет работни дни при изпълнение на задъл-
женията си по т. 6 и т. 7” (които визират заплащането на цената). Първият падеж 
по разсрочените плащания на 90% от цената, посочен в  договорите, сключени с тези 
РМД,  е през различни месеци на 1999-2000 г. Агенцията за приватизация бездейства 
в продължение на първите 4-5 години. Едва след това започва да води дела за непога-
сените вноски и за неустойка за забава. Договорите обаче не са прекратявани, не са 
предприемани и действия по принудително изпълнение, които да се насочат поне към 
залога на ценните им книжа. Така се натрупват твърде големи задължения от страна 
на тези РМД-та, част от които са предизвикани именно от бездействието на АПСК.  

По искане на АСПК  на 28.02.2007 г. на основание § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗПСК  
Агенцията по вписванията при Районен съд – вписва законна ипотека върху недви-

                                                 
14 ДВ, бр. 72.  
15 Прегледът на цялата достъпна практика на ВКС по приложението на § 8 от ЗПСК показва, че  
съдът се задоволява да констатира изпълнението на формалните изисквания на закона относно 
вписването на ипотеката и отказва да разсъждава по въпроса доколко законът съответства на 
конституцията и други международни инструменти (Определение № 179 от 25.03.2009 г. на 
ВКС по ч. т. д. № 455/2008 г., II т. о., ТК; Определение № 316. от 17.10.2008 г. на ВКС по ч. т. 
д. № 226/2008 г., II т. о., ТК; Определение № 176 от 30.12.2008 г. на ВКС по т. д. № 731/2008 г., 
II т. о.; Определение № 482 от 10.08.2009 г. на ВКС по ч. т. д. № 311/2009 г., II т. о.; Опреде-
ление № 316 от 20.04.2010 г. на ВКС по ч. т. д. № 182/2010 г., I т. о.) 
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жимите имоти на дружеството ищец за обезпечаване вземанията на държавата срещу 
посоченото по-горе РМД – „Кабиле-98” АД. Към този момент Република България 
вече е член на Европейския съюз и Договорите на ЕС и актовете на институциите на 
ЕС са задължителни за държавата. На 13.10.2009 г. върху имотите на „Кабиле ЛБ” 
АД е наложена възбрана.Узнавайки за предприетите действия, дружеството ищец из-
праща писмо до Агенцията за приватизация за заличаване на вписаната ипотека или 
поне за спиране действията по принудително изпълнение до приключването на дело 
№ 14/2010 г. пред Конституционния съд, образувано по искане на Омбудсмана за 
обявяване на противоконституционност на разпоредбата на § 8, ал. 1 от ПЗР на ЗИД 
на ЗПСК. В писмото са изложени доводи относно това, че в качеството му на трето 
лице то не следва да понася тежестите от неизпълнението на задълженията на дру-
жеството-длъжник, тъй като няма качеството на ипотекарен длъжник (нито е давало 
своя вещ като обезпечение на „Кабиле ЛБ-98”АД, нито има качеството на длъжник 
по приватизационна сделка, не е встъпвало в дълг, не е и поръчител, нито солидарен 
длъжник). В писмото е посочено наред с това, че вписаната законна ипотека е недей-
ствителна поради липсата на основание, както и че самата норма на § 8 от ЗПСК про-
тиворечи на чл. 17 от Конституцията. Посочено е, че съгласно чл. 158 от Търговския 
закон дружеството може да отговаря с имуществото си пред своите кредитори, но не 
и пред кредитори на своите акционери. С писмо от 21 октомври 2010 г. изпълнител-
ният директор на АПСК отказва да удовлетвори молбата на „Кабиле” АД, позовавай-
ки се на законовата регламентация. В писмото е отбелязано inter alia следното: 
„Предвид наличието на непогасени вземания на АСПК по и.д. № 490/2005 г. по описа 
на СИС при РС-Ямбол от страна на длъжника, произтичащи от сключения  договор 
за приватизационна продажба на 23% от капитала на „Кабиле ЛБ” АД, гр. Ямбол и 
с оглед защита на държавния интерес, към настоящия момент Агенцията не счита 
за целесъобразно и правно обосновано предприемането на действия по спиране на 
изпълнението.”  

Писма с идентично съдържание са изпращани на всички засегнати дружества, 
които са депозирали искания за спиране на принудителните действия срещу техни 
имоти до Агенцията със сходни аргументи.16 

Междувременно с писмо № С(2012)3366 от 31.05.2012 г. по процедура за нару-
шение № 2012/4002 по описа на Европейската комисия, изпратено до българското 
правителство, последната уведомява българските влласти, че § 8 от ЗПСК представ-
лява държавна мярка, с която се въвежда специално държавно право и се нарушават 
заложените в Договора принципи на свободно движение на капитали (чл. 63 от 
ДФЕС) и свободно право на установяване (чл. 49 от ДФЕС) С мотивирано становище 

                                                 
16 Виж напр. приложение № 11 към исковата молба на „Изгрев“ АД по гр.д. № 3714/2016 г. по 
описа на I г.о.-16-ти състав на СГС. По това дело е наложена ипотека върху най-ценните имоти 
на дружеството (чийто основен предмет на дейност е свързан с производството на скрепителни 
изделия, ковани заготовки и търговия с тях в страната и чужбина), които същевременно служат 
пряко и на производствената му дейност – ковашко-пресов цех и склад за готова продукция. 
„Заводът за каучукови уплътнители“ АД от с. Горно Ботево („ЗКУ“) предприема друг път на 
защита. След решението на АПСК за вписване на законна ипотека върху имуществото му за 
задължения на друго дружество – длъжник на държавата („ЗКУ-98“ АД), е сезиран АССГ с 
жалба срещу това протоколното решение на АПСК. По жалбата е образувано адм.д .№5146/2007 г. на 
АССГ, по което решаващият съд постановява Определение №2045/17.12.2007 г., с което тя е 
оставена без разглеждане, а производството по делото е прекратено с довод, че претенциите на 
„ЗКУ” АД следва да бъдат разгледани по исков път. С Определение №2957/17.03.2008 г. на 
ВАС по адм.д.№3164/2008 г. определението на АССГ е потвърдено.  
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№ С(2013)1550 от 21.03.2013 г. на Европейската комисия по същата процедура тя 
констатира, че §8 нарушава правото на инвеститорите от ЕС на свободно движение 
на капитали (чл. 63 от ДФЕС) и правото на свободно установяване (чл. 49 ДФЕС), 
предоставени на инвеститорите от ЕС, приканва България да предприеме необходи-
мите мерки, за да се съобрази със становището и дава срок от два месеца за отстраня-
ване на констатираните нарушения на Договора. Според ЕК мерките, наложени с § 8 
от ЗПСК, имат възпиращо въздействие върху инвеститорите. Също така е твърде ве-
ротно те да разубедят неместни лица да извършват инвестиции в държава-членка или 
да разубедят гражданите на тази държава-членка да направят същото в други дър-
жави-членки на ЕС(дело С-513/03). В становището изрично е подчертано, че не е 
необходимо нарушаването на чл. 63 и 49 от ДФЕС да бъде свързано с реалното огра-
ничаване правата на инвеститорите или разубеждаването им. Достатъчно е, че нало-
жената държавна мярка има потенциала да засегне всеки бъдещ инвеститор – без ог-
лед на това дали е местен или чуждестранен. 

Конкретните мерки, предприети от националните власти по повод процедурата за 
нарушение № 2012/4002 по описа на ЕК, се изразяват в иницииране на законодателни 
промени, като е създадена работна група за изготвяне на проект на ЗИД на ЗСПК, 
според който се предвижда отмяна на §8 от ПЗР на ЗИД на ЗПСК. На 19.07.2013 г. 
посоченият проект е обсъден и приет от Народното събрание на първо четене. По 
време на мандата на 43-то Народно събрание Министерският съвет на РБ внася нов 
проект на ЗИД на ЗСПК, според който се предвижда отмяна на §8 от ПЗР на ЗИД на 
ЗПСК. Този нов проект е със сигнатура 502-01-14 от 06.02.2015 г. Към законопроекта 
са приложени Мотиви на вносителя, от които става ясно, че причината за тази 
законодателна инициатива е мотивирано становище С(2013) 1550 на Европейската 
комисия по процедура за нарушение №2012/4002, което  се отнася до нормата на §8 
от Преходните разпоредби към ЗИД на ЗПСК, защото тя не съответства на зало-
жените в Договора за функциониране на ЕД (ДФЕС) принципи за свободно движение 
на капитали (чл.63 от ДФЕС) и свобода на установяване (чл.49 от ДФЕС). Същият 
законопроект е приет от НС на първо четене в заседание на 19.03.2015 г., а на   второ 
четене – в заседание на 29.04.2015 г. Той е обнародван няколко дни по-късно в 
„Държавен вестник”.17 Процедурата за нарушение № 2012/4002 е приключена на 
24.09.2015 г. поради отстраняване на констатираното нарушение от страна на 
България. 

Въпреки отмяната на §8, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗПСК законодателно остават не-
уредени отношенията във връзка със заличаването на вече вписаните законни ипоте-
ки, въпросите относно започналите и неприключени изпълнителни производства, 
както и въпроса за поправяне на вредите, нанесени на юридически лица, като резул-
тат от прилагането на посочената разпоредба в нарушение на нормите на приложимо-
то европейско право.  

Малко преди приемането на ЗИД, с който се предвижда отмяната на §8 от ЗПСК, 
с писмо от 06.04.2015 г. „Кабиле ЛБ“ АД сезира АПСК и Министерския съвет, като 
обръща специално внимание на внесения Законопроект за изменение и допълнение 
на ЗПСК, който предвижда отпадането на §8 от ЗПСК. В писмото „Кабиле ЛБ“ АД 
предлага до приключване на законодателната процедура АПСК да поиска спиране на 
изпълнителното производство срещу неговите имоти. На това писмо няма отговор 
нито от АПСК, нито от МС, а действията на АПСК в изпълнителното производство 
продължават. 

                                                 
17 ДВ, бр. 34 от 12 май 2015  г. 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2018 ЦЮН 
 

 18

След  влизането в сила на закона с ново писмо от 15.05.2015 г. „Кабиле ЛБ“ АД 
сигнализира  АПСК и Министерския съвет за отмяната  на §8. В писмото широко са 
обсъдени аргументите на ЕК за нарушаването на заложените в Договора за функцио-
ниране на ЕС (ДФЕС) принципи за свободно движение на капитали (чл.63 от ДФЕС) 
и свобода на установяване (чл.49 от ДФЕС). Посочено е, че в случай, че бъде запазе-
но действието на законната ипотека върху имотите на „Кабиле ЛБ“ АД, то с това 
действие на АПСК България ще продължи неизпълнението на задълженията си по чл. 
63 и 49 от ДФЕС и европейското право. „Кабиле ЛБ“ АД предлага АПСК да се отка-
же от всички свои действия в хода на изпълнителното производство срещу дружест-
вото. На това писмо отново няма никакъв отговор от институциите и органите, до 
които е адресирано.  

Затова пък действията на кредитора АПСК срещу „Кабиле ЛБ“ АД продължават. На 
10.08.2015 г. в рамките на изпълнителното производство по  и.д.№20148780 400503 на 
ЧСИ с район на действие гр.Ямбол са обявени за публична продан недвижимите 
имоти, собственост на „Кабиле ЛБ“ АД на цена от 424 808 лв. – за терен на предприя-
тието от 40 159 кв.м. и построените в него 38 сгради и на цена от 1 728 лв. – за мага-
зин с площ от 82 кв.м. На 27.11.2015 г. съдебният изпълнител предявява разпределе-
нието на постъпилите след на публичната продан суми с общ размер от 426 538  лева. 
Изложените в хронологична последователност факти, подкрепени със съответните 
доказателства, не са оспорени от ответниците в производството и са установени от 
съда в първата част на неговите мотиви по постановеното от него решение № 47 на 
31 май 2018 г. по гр.д. № 46/2016 г. 

 
Преценката за допустимостта на исковете 
Следващата стъпка на съда е да установи дали е допустима предявената претен-

ция и дали тя е родово подсъдна на този съд. По първия въпрос той приема, че иско-
вете за реализиране на извъндоговорна отговорност на държава – член на ЕС за вре-
ди, причинени от нарушаване правото на ЕС, са допустими, излагайки следните аргу-
менти. Той посочва, че макар и в ДЕС да няма изрична разпоредба, която да урежда 
възможността за обезщетяване на вредите, причинени от държавата при извършено 
от нея нарушение на правото ЕС, такава възможност за обезвреда е изведена от прак-
тиката на Съда на ЕС. Окръжният съд се позовава на многократно цитираните дела 
Francovich and Bonifaci/Italy, (съединени дела С-6/90 и С-9/90), в което Съдът  раз-
глежда преюдициално запитване относно обезщетяване на вреди, причинени от не-
транспониране на директива и Brasserie du Pecheur и Factortame (съединени дела С-
46/93 и С-48/93). В мотивите е отбелязано, че с последното от цитираните решения 
СЕС извежда универсалния характер на принципа на извъндоговорната отговорност 
на държавата за вреди, причинени на частноправни субекти, вследствие на наруше-
ния на общностното право, като приема, че държавата дължи обезщетение независи-
мо от органа, който е причинил вредата и независимо дали това е в резултат на него-
во действие или бездействие. Правото на обезщетение за вредите, причинени от дър-
жавата, е признато от правото на ЕС при наличието на три кумулативни предпостав-
ки, изведени от СЕС в решението му по обединените дела С-46/93 и С-48/93 – 
Brasserie du Pecheur и Factortame (т.51 от решението), а именно: 

а) нарушената правна разпоредба от правото на ЕС да предоставя субективни 
права на частноправните субекти; 

б) нарушението да е „явно квалифицирано“ и „достатъчно съществено“ и 
в) да съществува пряка причинно-следствена връзка между нарушението, за 

което носи отговорност държавата и вредата, претърпяна от увредените лица. 
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Ямболският окръжен съд достига до извода, че след като СЕС е формулирал 
именно отговорност на държавата в такива хипотези, то задължение на държавите-
членки е да създадат процедура за търсене на отговорност от всички публични инсти-
туции, когато със свои актове, действия или бездействия са нарушили правото на ЕС 
и това нарушение е съществено. Констатирайки, че във вътрешното ни право липсва 
специално уреден процесуален ред, по който да се реализира извъндоговорната отго-
ворност на държавата за вреди, причинени от нарушения на общностното право, тъй 
като нито предвиденият в чл. 45 и сл. от ЗЗД режим на деликтна отговорност, нито 
този по ЗОДОВ са пригодни за реализиране на отговорността на държавата, решава-
щият състав достига до извода, че окръжният съд е компетентен да разгледа исковете 
по чл. 4§3 от ДЕС по правилата на родовата подсъдност.  

От друга страна, доколкото съобразно установената практика на СЕС предявени-
те пред националния съд искове за обезщетяване за такъв род вреди следва да бъдат 
разгледани по ред, който не е по-неблагоприятен от този за подобни искове, засягащи 
националното право и позовавайки се на опр. № 5 от 12.02.2015 г. по дело № 65/2014 
на смесен петчленен състав на ВКС и ВАС и на опр. № 269 от 08.05.2016 г. по гр.д.  
№ 1867/2015 г. , решаващият съд приема, че процесуалният ред по ЗОДОВ е именно 
реда, предвиден за подобни искове по националното право. Този ред съответства на 
принципите на равностойността и на ефективността, от които изхожда Съдът на ЕС. 

В своя анализ по съществото на спора Ямболският окръжен съд подлага на пре-
ценка събраните доказателства, за да установи дали са налице предпоставките за 
ангажиране отговорността на Народното събрание и АПСК.  

 
Наличието на нарушение на правото на ЕС 
В мотивите е посочено, че целта на законодателната промяна с изменението на 

ЗПСК и въвеждането на §8 от преходните разпоредби на ЗИД на ЗПСК (Д.в.  
бр. 72/2006 г.) е била да се уредят допълнителни засилени гаранции за държавата 
като кредитор по сключени при дейстивето на отменения ЗППДОбП приватизацион-
ни договори чрез признаване в нейна полза на правото да се впише законна ипотека 
не само върху имуществото на купувачите (които не са изпълнили поетите от тях до-
говорни задължения), но и върху имуществото на приватизираното дружество, за да 
обезпечи и събере успешно вземанията си върху неизправни  купувачи. С приемането 
на §8, според окръжния съд, е нарушена нормата на чл. 63 от ДФЕС18, според която 
всички ограничения върху движението на капитали между държавите-членки и 
между държавите-членки и трети страни, както и всички ограничения върху плаща-
нията между тях, се забраняват. По повод тълкуването на чл. 63§1 от договора Съдът 
на ЕС последователно е признавал за ограничение на свободното движение на капи-
тали всяка мярка, въвеждана от националните законодателства на държавите-членки, 
която може да разубеди и да възпре чуждестранните лица да инвестират в съответна-
та държава-членка като създава за държавата особени права или привилегии във 
връзка с участието й в приватизационния процес и в управлението на акционерните 
дружества за сметка на правата и интересите на частноправните субекти, осъществя-
ващи стопанска дейност на територията й. Съдът констатира, че правната уредба на 

                                                 
18 Чл.63 от ДФЕС гласи: „1. В рамките на разпоредбите на настоящата глава, всички ограниче-
ния върху движението на капитали между държавите-членки и между държавите-членки и 
трети страни се забраняват; 2. В рамките на разпоредбите на настоящата глава всички ограни-
чения върху плащанията между държавите-членки и между държавите-членки и трети страни 
се забраняват.” 
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§8 от ПЗР на ЗПСК създава предпоставки за ограничаване правата и интересите на 
акционерите, които са закупили акции или след вписването на ипотеката биха заку-
пили такива от капитала на приватизираното дружество Макар и да няма данни чрез 
подобни действия да са били ограничени правата на отделни инвеститори, в своето 
мотивирано становище по повод започналата наказателна процедура за нарушение  
№ 2012/4002 срещу България ЕК приема, че посочената норма накърнява правото на 
свободно движение на капитали и може да засегне всеки бъдещ инвеститор на 
дружеството със седалище в държава-членка или в трета страна. С други думи, не е 
необходимо да се доказва във всеки конкретен случай, че е имало инвеститор, чиито 
интереси реално са били накърнени, или който се е отказал да направи инвестиция 
именно поради предвидените законодателни ограничения. Това е така, тъй като впис-
ването на законна ипотека препятства косвено свободното упражняване на правата на 
акционерите да решат как ще управляват недвижимото имущество, обект на ипотека-
та и какви разпоредителни действия да се извършат по отношение на него. Съдът 
подчертава, че провеждането на принудително изпълнение върху имущество, пред-
назначено да служи за осъществяване дейността на дружеството, прави невъзможно 
реализирането на положителни икономически резултати от тази дейност и съответно – 
постигане на целта, която инвеститорът-акционер е преследвал със закупуване на 
акциите. С признаването на специалното ипотечно право по § 8 от ПЗР на ЗИД на 
ЗПСК държавата се поставя в привилегированото положение да може да удовлетвори 
частноправните си вземания към купувач, който е чуждо за самия длъжник на държа-
вата лице за сметка на участващите в дружеството мажоритарни акционери. Така е 
предоставен приоритет на икономическите интереси на държавата в ущърб  на кон-
ституционно защитените права на дружеството-ищец по чл. 19, ал. 3 от Конституция-
та на Република България. Приватизираното дружество не е носител на задълже-
нията, поети от купувача с приватизационния договор и по аргумент от чл. 133 ЗЗД 
имуществото му не обезпечава изпълнението на тези чужди задължения. 

Окръжният съд взема под внимание факта, че §8 от преходните разпоредби на 
ЗИД на ЗПСК е приет през 2006 г., когато България все още не е член на ЕС, но той 
констатира, че нормата е отменена едва на 29.04.2015 г., въпреки че откритата нака-
зателна процедура е от 2012 г. и даденият  ЕК срок за отсраняването на нарушението 
е два месеца. Той достига до извода, че Народното събрание е нарушило разпоред-
бите на чл. 63 от ДФЕС, като е допуснало действието и приложението на §8 от ПР на 
ЗИД на ЗПСК в противоречие с правото на ЕС за целия период от присъединяването 
на страната ни към ЕС от 1 януари 2007 г. и до 2015 г. по изричното настояване на 
ЕК. Въпреки това то не е приело никакви преходни разпоредби за заварените случаи, 
като „по този начин е създало легална основа за запазването на всички вече вписани 
законни ипотеки. Така то е създало възможност да продължи увреждането на вече 
засегнатите от §8 от ПР на ЗИД на ЗПСК инвеститори в нарушение на разпоред-
бите на чл. 63 от ДФЕС“, включително и на дружеството-ищец. (с. 11 от мотивите 
на решение № 47 от 31.05.2018 г.) 

Съдът изследва и въпроса относно действията на АПСК и достига до извода, че, 
прилагайки разпоредба, нарушаваща правото на ЕС, тя също има принос в уврежда-
нето на имуществените интереси на дружеството-ищец. Позовававайки се на т.32 от 
решението на Съда на ЕС Brasserie du Pecheur и Factortame (съединени дела С-46/93 
и С-48/93) решаващият състав уточнява, че законодателният ни орган не е изпълнил 
дадените му от ЕК препоръки и е отменил противоречащата на правото на ЕС норма 
едва три години след началото на наказателната процедура, но не е предприел 
никакви преходни разпоредби за заварените случаи, което е дало легалната база на 
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АПСК да продължи действията си по вписване на законни ипотеки, да продължи и 
довърши предприетите принудителни действия върху имуществото на приватизира-
ните дружества. 

Колкото да изтъкваните по всяка едно съдебно производство възражения на 
Народното събрание по тази категория дела, че то не било пасивно легитимирано, 
тъй като разпоредбата била приета от друг персонален състав на НС19, съдът с осно-
вание отбелязва, че съгласно чл. 74 от Конституцията Народното събрание е постоян-
но действащ орган, който осъществява своята дейност чрез народни представители, 
избирани на всеки четири години. „Изтичането на мандата на народните предста-
вители не води до прекратяване на Народното събрание като орган” (с.12 от моти-
вите). 

Във връзка с възражението на АПСК, че дружеството-ищец не може да се позове 
на нормата на чл. 63 от ДФЕС и тя е неприложимо в конкретния случай, тъй като 
нито то като юридическо лице, нито негови акционери имали седалище на терито-
рията на някоя страна-членка на ЕС, поради което не е налице колизия между право-
то на ЕС и националното законодателство, решаващият състав не го приема за осно-
вателно. Той посочва, че наложеният от Съда на ЕС принцип за отговорността на 
държавите за вреди, причинени на граждани заради нарушения на правото на ЕС се 
отнася и за хипотезите, когато нарушената разпоредба няма „директен ефект”. Дори 
и в тези случаи не е пречка за ангажиране отговорността на държавата. 

Всъщност мотивите на окръжния съд биха могли да се допълнят и с още малко 
практика на самия Съд на ЕС, когато се обосновава превратното тълкуване на чл. 63 
и 49 от ДФЕС от страна на АПСК. 

Съгласно юриспруденцията на СЕС, за да се приеме, че е изпълнено първото ус-
ловие, Съдът изследва единствено въпроса дали „по своето същество“ съответната 
разпоредба на правото на ЕС предоставя права на частноправни субекти. Не се 
изисква да се установи дали тази норма предоставя субективни права именно на ув-
редения частноправен субект, а само дали те могат да се позовават на нея пред на-
ционалните юрисдикции в защита на своите увредени права. В становището си до 
българското правителство по повод откритата наказателна процедура ЕК е посочила, 
че съгласно практиката на Съда на ЕС чл.63 от ДФЕС забранява приемането на дър-
жавни мерки, с които се въвеждат ограничения за движението на капитали между 
държавите-членки. Мерките, забранени от чл.63 от ДФЕС, включват тези, които имат 
възпиращо въздействие върху инвеститорите, но също така е вероятно да разубе-
дят неместни лица да извършат инвестиция в държава-членка или да разубедят граж-
даните на тази държава-членка да направят същото в други държави-членки на ЕС 
(вж. дело С-513/03). 

Съгласно решение от 11.11.2010 г. Комисията/Португалия, С-543/08, не се 
изисква да е настъпило реално предотвратяване или ограничаване на придобиването 
на акции или да са налице реални инвеститори, които да са се разколебали от инвес-
тицията. За да намери нарушение на чл. 63 от ДФЕС, ЕК е приела, че поведението на 
ответниците  има потенциала да засегне всеки бъдещ акционер на дружеството – фи-
зическо или юридическо лице със седалище в държава-членка или в трета страна.  

Следователно, правото на „Кабиле“ АД на свободно движение на капитали, про-
изтичащо от чл. 63 от ДФЕС, е накърнено заради самия факт, че поведението на от-

                                                 
19 Такова възражение е направено и по гр.д.  № 407/2014 г. на Ямболския окръжен съд, както и 
по гр.д.   №3714/ 2016 год. на I-16 по описа на СГС. 
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ветниците по настоящия правен спор има потенциала да засегне всеки бъдещ 
акционер на дружеството независимо от местонахождението на неговото седалище. 

Наред с това поради свободния пазар в рамките на Европейския съюз търгуване-
то на акциите на засегнатото дружество-ищец е възможно без ограничения, поради 
което и намесата на Европейската комисия в настоящия случай е потвърждение, че 
казусът няма изцяло вътрешен характер, а е налице трансграничен елемент.  

Съдът не взема отношение във връзка с изтъкнатите от дружеството-ищец 
аргументи, че е допуснато нарушение и  чл. 17, § 1 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз /ХОПЕС/20, макар че тя е един от източниците на първичното 
право и съгл. чл. 6, §1 ДЕС след измленението с договора от Лисабон има същата 
юридическа сила като Договорите.21 Съдът на ЕС приема, че предоставянето от  
чл. 17 от ХОПЕС на правото на собственост се отнася не до обикновени интереси или 
възможности от търговско естество, чиято несигурност се обуславя от самата същ-
ност на икономическата дейност, а до права с имуществена стойност, от които, от 
гледна точка на правния ред, възниква едно придобито правно положение, позволява-
що самостоятелно упражняване на тези права от и в полза на техния носител 
(решение Sky Österreich, C-238/11, EU:C:2013:28, т.34. Inuit Tapirit Kanatami 
e.a./Комисия, С-398/13 Р, т.60). В настоящия случай ищецът е придобил собственост-
та върху 70 % от капитала и е станал собственик на активи, които впоследствие, по-
ради приемането на §8 от ПЗР на ЗИД на ЗПСК от 2006 г. и предприетите действия 
на АПСК, са извадени от неговия патримониум, като с това е препятствана и пряката 
му производствена дейност. 

 
Относно характера на извършеното нарушение и дали то е достатъчно 

съществено. 
За да установи наличието на второто условие за ангажиране отговорността на 

публичната власт – че нарушението трябва да има „достатъчно съществен характер“, 
окръжният съд отново стъпва на многократно цитираното решение на Съда на ЕС 
Brasserie du Pecheur и Factortame. Той се позовава на т. 55 от него, в която е посоче-
но, че решаващият критерий, за да се приеме, че дадено нарушение на общностното 
право е достатъчно съществено, е явното и значително неспазване от страна на 
държава-членка на границите, които са наложени на нейната свобода на преценка. В 
този аспект един от елементите, които компетентната юрисдикция следва да вземе 
предвид, е свързан със степента на яснота и прецизност на нарушената правна норма, 
както и обхватът на преценка, която нарушената норма предоставя на националните 
и общностните органи. Решаващият състав се позовава на редица дела от практиката 
на Съда на ЕС – Köbler (дело С-224/01), Dillenkofer (съединени дела С-178/94,  
С-179/94, С-188/94, С-189/94 и С-190/94),  Fub (дело С-429/09). В последното изрично 
е посочено, че нарушението на правото на ЕС се приема за достатъчно съществено, 
когато действията на държавата не са съобразени с трайната практика на Съда на ЕС 
в съответната област. 

В контекста на анализираната практика окръжният съд достига до извода, че 
нарушенията, извършени от Народното събрание и АПСК отговарят на изискването 

                                                 
20 Съгласно този текст „ Всеки има право да се ползва от собствеността на имуществото, 
което е придобил законно, да го ползва, да се разпорежда с него и да го завещава. Никой не 
може да бъде лишен от своята собственост, освен в обществена полза, в предвидените със 
закон случаи и условия и срещу справедливо и своевременно обезщетение за понесената загуба.“  
21 Виж Костов, Ст., цит.съч., с.245 
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да са „достатъчно съществени“. Това се удостоверява на първо място от допускане 
действието на разпоредбата на §8, който противоречи на правото на ЕС, за целия пе-
риод от присъединяването на България към ЕС до отмяната на цитираната разпоред-
ба и с въздържането на Народното събрание от законодателни действия за незабавна 
отмяна на посочения параграф с цел привеждане на законодателството в съответ-
ствие с правото на ЕС. На второ място, в подкрепа на същия извод е и откритата  
наказателна процедура срещу страната ни и неприетия официален отговор на Прави-
телството, получен в отговор на официалното уведомително писмо на Комисията, 
изпратено на 31 май 2015 г. (резюмираното становище на българското правителство 
се съдържа на с. 1 от „Мотивираното становище, адресирано до България в  съответ-
ствие с чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз поради нару-
шение на чл. 63 от ДФЕС и чл. 49 от ДФЕС“ 2012/4002, С(2013)1550).   

Нарушението е признато и в мотивите към внесения от първия ответник ЗИД на 
ЗСПК, с който се отменя §8 от ПР на ЗИД на ЗПСК въз основа на законопроект  
№ 302-01-6 от 09.07.2013 г. Вторият ответник отсвоя страна, въз основа на разпоред-
бата на § 8 е поискал вписвания на законни ипотеки върху цялото имущество на дру-
жеството-ищец за обезпечаване на задължението на трето лице, а впоследствие, въп-
реки отмяната на този текст, е предприело и действията по принудително изпълне-
ние. Въз основа на своя анализ окръжният съд квалифицира допуснатите нарушения 
на правото на ЕС от страна на  двамата ответника като  особено съществени.  

  
Относно причинната връзка между допуснатото нарушение и причинените 

вреди  
Третото условие, посочено в Brasserie du Pecheur и Factortame (т.51 от решение-

то), е установяването на   пряка причинно-следствена връзка между нарушението, за 
което носи отговорност държавата и вредата, претърпяна от увредените лица. 

Решаващият състав съвсем бегло засяга този въпрос в мотивите си, задоволявай-
ки се да отбележи, че единствената насока, която СЕС дава в тази връзка, е изисква-
нето причинната връзка да бъде „пряка“. Доколкото Съдът на ЕС установява само 
минимални стандарти, „националният съд е свободен да прилага правилата относно 
причинно-следствената връзка, предвидени във вътрешното законодателство, като 
и в този случай обаче той е обвързан от принципа на ефективността и е длъжен да 
не прилага националните норми относно причинността, ако те не препятстват 
предоставянето на ефикасна защита“ (с. 14 от мотивите) . 

Бихме допълнили, че тази причинна връзка следва да е от такова естество, че 
нарушението винаги и закономерно в сходни ситуации трябва да води до настъпване-
то на посочените вреди. Тази връзка се обосновава и от факта, че посоченото наруше-
ние следва самостоятелно и без друг привнесен фактор да води закономерно до нас-
тъпването на вредоносния резултат, който произтича непосредствено и директно от 
неправомерното деяние. 

В настоящия случай малко след  влизането в сила на цитираната разпоредба на § 
8 от ПР на ЗИД на ЗПСК  през септемвнри 2006 г. Изпълнителният съвет на Агенция-
та за следприватизационен контрол на свое заседание взема решение №337, основа-
вайки се на новоприетата норма, да предприеме необходимите действия за вписване 
на законна ипотека върху имотите, собственост на „Кабиле ЛБ” АД, за обезпечаване 
на своите вземания като представител на държавата по сключения от нея приватиза-
ционен договор с „Кабиле Лб-98” АД.   

Макар че цитираният § 8 бе отменен и отмяната бе обнародвана в ДВ, бр.34/2015 г., 
липсата на преходна разпоредба, която  да разпростре действието си и по отношение 
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на започналите, но неприключили процедури по принудително събиране на взема-
нията на АПСК, довежда до извършената публична продан на активите на дружест-
вото-ищец. Сдледователно, приемането на §8 от ЗИД на АПСК, несввоевременното 
му отменяне от страна на Народното събрание и непредвиждането на преходни 
разпоредби, които да защитят интересите на увредените дружества, осигуряват пред-
поставките за всички действия на АПСК, приключили с публична продан на иму-
ществото на дружеството – ищец. Така то доказва наличието на пряка причинна 
връзка.  

 
Относно обезщетението за причинените вреди 
Съдът отделя специално място в мотивите си на този въпрос, макар че по претен-

цията за размера на имуществените вреди няма спорни моменти, тъй като тя се 
доказва с получената сума от извършената публична продан на недвижимото иму-
щество на дружеството ищец, в резултат на която по сметката на съдебния зипълни-
тел постъпват 426 538 лева. Окръжният съд се позовава на практиката на Съда на ЕС, 
за да достигне до извода, че обезщетението, което държавата дължи, трябва да бъде 
равностойно на претърпяната вреда така, че да осигури ефективна защита на наруше-
ното право.  При липса на разпоредби в правото на ЕС по отношение размера на дъл-
жимото обезщетение се прилагат принципите на процесуалната автономия, равно-
стойността и ефективността. Съобразно разпоредбата на чл. 4 от ЗОДОВ, по който 
процесуален ред съдът посочва, че разглежда делото, държавата дължи обезщетение 
за всички имуществени и неимуществени вреди.  

По-нататък в мотивите си  той се здоволява да отбележи, че доколкото не може 
да се установи степента на принос за увреждането за всеки един от ответниците по 
отделно и в съответствие с принципа, залегнал в разпоредбата на чл. 53 от ЗЗД, те 
следва да отговарят солидарно, защото такава е законовата презумпция. Без значение 
в случая е обстоятелството (изтъкнато като възражение от Народното събрание), че 
само АПСК е получила сумите от публичната продан на имуществото на ищеца.  

Бих искала малко да разширя аргументите в тази насока, тъй като ми се струва, 
че с оглед верорятността за предявяването на множество подобни искове и затрудне-
нията, които се създават пред засегнатите дружества в хода на съдебния процес 
именно в тази насока, е добре те да бъдат взети предвид. Налице е особен вид де-
ликтна отговорност на държавата, основана на допуснато нарушение на правото на 
Европейския съюз, която може да бъде квалифицирана като обективна безвиновна 
отговорност .22 В настоящия случай е налице противоправно бездействие от страна 
на орган на законодателната власт да отмени разпоредба, която противоречи на 
общностното право. „Оставянето в сила, без да бъдат изменени, на национални раз-
поредби, които противоречат на правото на ЕС, е проява на противоправно без-
действие(...) 

Без значение е фактът, че противоречащата на правото на ЕС разпоредба е 
приета преди присъединяването на съответната държава-членка към ЕС (т.н. 
„заварени положения)“.23 Бездействието по-нататък продължава и до настоящия мо-
мент, тъй като не е предвидена материалноправна разпоредба във вътрешното ни 
право, която да осигурява ефективна защита за случаите на причинените вреди на 
дружествата, засегнати от приемането на разпоредбата на § 8. 

                                                 
22 Виж Голева, П. цит. съч., с.37-43. 
23 Корнезов, А., Отговорност на държавата за нарушаване правото на ЕС, С., 2012, с.35-37. 
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Това противоправно бездействие на първия ответник е комбинирано с поредица 
от действия от страна на АПСК, в резултат на които се стига до принудителна продан 
на активи на дружеството-ищец. Именно тези последователни във времето актове на 
двамата ответника, изразени чрез продължаващо бездействие от страна на първия и 
поредица от действия от страна на втория са довели до причиняването на единния 
вредоносен резултат. Поради това възниква и отговорността на държавата в лицето 
на ответниците да поправят вредите, които те са причинили в резултат от неизпълне-
нието на задълженията й, произтичащи от ДФЕС. Това е един от основните принципи 
на правото на ЕС, провъзгласен за пръв път в делото Francovich. 

Солидарността на двамата ответници произтича от обстоятелството, че е налице 
неделим вредоносен резултат. Всеки от тях е допринесъл за претърпените от ищцово-
то дружество имуществени вреди. Между техните действия е налице неразривна ло-
гическа и правна връзка, които водят до реализирането на сложния състав на обек-
тивната извъндоговорна отговорност на държавата за вреди, претърпени в резултат 
на нарушаване правото на ЕС. Само в резултат на техните последователно извърше-
ни във времето действия (за АПСК) и бездействия (от страна на НС) се е стигнало до 
причиняването на вредата. От друга страна, нито едно от техните действия/ без-
действия само по себе си, взето отделно, не би могло да доведе до настъпването на  
вредоноснния резултат. Именно тази комбинация и последователност в поведението 
на двамата ответници, взети в тяхното единство, са довели до увреждането на ищцо-
вото дружество, като причинната връзка е пряка, и не е опосредена, както се опитва 
вторият ответник да се оправдае, от действията на Службата по висванията или от те-
зи на съдебния изпълнител.   

 
Аргументите на окръжния съд по повод присъждането на обезщетение за 

неимуществени вреди 
Намирам, че тази последна част от мотивите на окръжния съд внася съществен 

принос в съдебната практика, защото това е един от малкото случаи, когато българ-
ски съд уважава иск за неимуществени вреди в полза на юридическо лице. Решава-
щият състав, позовавайки се на практиката на Съда на ЕС – Решение на Съда на ЕС 
от 19.11.1991 г. Francovich and Bonifaci/Italy, (съединени дела С-6/90 и С-9/90) и 
решение от 05.03.1996 г. Brasserie du Pecheur и Factortame (съединени дела С-46/93 и 
С-48/93), изтъква, че държавата дължи всички преки и непосредствени вреди от нару-
шение на общностното право. 

Текстовете на ЗЗД не изключват изрично търговските дружества от субектите, 
които имат право да получат обезщетение за претърпени неимуществени вреди. Съ-
дът дава примери с други закони, които предвиждат правото на подобно обезщете-
ние, като напр. чл. 631а, ал. 1 и 2 от Търговския закон, съгласно който, когато молба-
та на кредитор за откриване производство по несъстоятелност бъде отхвърлена му се 
дължи обезщетение за неимуществени вреди; чл. 76а във вр. с чл. 76 и чл. 2 от Закона 
за марките и географските означения, в който също се предвижда притежателят на 
марката и лицензополучателят на изключителна лицензия – независимо дали са 
физически или юридически лица, да предявят иск за неимуществени вреди при нару-
шаване на правата им.  

Съдът се позовава и на определение № 400 от 26.11.2013 г. по ч.гр.д.  
№ 6155/2013 г. на ВКС. До касационно обжалване по това дело се стига след прекра-
тяването на производството пред СРС по иск, предявен от дружество, за присъждане-
то на неимуществени вреди. ВКС допуска касационното обжалване на осн. чл. 280, 
ал. 1, т. 3 от ГПК по  поставения процесуалноправен въпрос, който е изведен от мол-
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бата – дали юридическото лице е процесуално легитимирано да претендира обезще-
тение за неимуществени вреди от противоправно поведение, като приема, че той има 
значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. В своето 
определение, с което уважава частната жалба и връща делото на Софийския районен 
съд за продължаване на съдопроизводствените действия, съставът на II г.о. с доклад-
чик Сн. Николова  приема, че разпоредбата на чл. 45 ЗЗД не съдържа ограничения от-
носно страните в правоотношението, възникнало от непозволено увреждане. Всеки е 
длъжен да поправи вредите, които е причинил другиму, в т.ч. и на юридическо лице. 
Според състава на ВКС липсва основание да се приеме изключване на възможността 
да се търси отговорност за неимуществени вреди от ЮЛ и в последващите разпоред-
би на закона, вкл. и на чл. 52 от ЗЗД чрез предявяването на такъв иск, което поставя 
въпроса и за осъвременяване на практиката в контекста на тази на Европейския съд 
по правата на човека.   

Наред с това ВКС отбелязва, че съображенията на въззивния съд (оставил в сила 
определението на районния съд за прекратяване на производството) относно липсата 
на твърдяното от ищеца материално право поради невъзможността юридическите 
лица да търпят неимуществени вреди всъщност касае произнасяне по съществото на 
предявения иск, но не и понеговата процесуална допустимост.  Затова определенията 
на въззивната инстанция и на първоинстанционния съд са отменени и делото е вър-
нато на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. 

Окръжният съд подкрепя решението си да уважи исковата претенция за неиму-
ществени вреди и с практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по 
правата на човека. Той се позовава на решението Idromaccine Srl v. European 
Comiision (дело Т-88/09 от 08.11.2011 г., в което Съдът на ЕС се произнася съвсем ка-
тегорично, че юридическите лица имат право на обезщетение за неимуществени вре-
ди. По това дело италианското дружество Idromaccine Srl осъжда Европейската коми-
сия да му заплати обезщетение за претърпените неимуществени вреди и съответните 
компенсаторни лихви, тъй като в Официалния вестник на Европейския съюз е била 
пуликувана подвеждаща информаци, засягаща доброто име и реномето на дружество-
то. Съдът на ЕС приема, че едно такова неблагоприятно представяне на Idromaccine 
Srl като предприятие, което не може да предостави услуги, съответстващи на дейст-
ващите стандарти и така да изпълни договорните си задължения, засяга отрицателно 
доброто му име и реномето му, които сами по себе си имат търговска стойност. 

Съдът възприема изложените аргументи от страна на дружеството ищец относ-
но основателността на претенцията за неимуществени вреди с позоваване на практи-
ката на Европейският съд по правата на човека, който многократно е присъждал 
подобен род обезщетения на юридически лица при установено нарушение на чл. 1 от 
Протокол 1 на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните 
свободи /ЕКЗПЧОС/. Той е имал повод в редица свои решения да приеме, че едно 
търговско дружество също може да претърпи неимуществени вреди, защото като 
правен субект в обществото то има атрибути, които могат да бъдат уронени от дейст-
вията и бездействията на държавата – Affaire Comingersoll S.A. c. Portugal, arrêt du 6 
avril 2000, & 35; affaire № 48553/99, Sovtransavto Holding с. Ukraine, arret (satisfaction 
équitable) arrêt du 2 octobre 2003,&& 79-82.  

Основавайки се на анлиза на националното право и практика, както и на практи-
ката на международните съдилища, окръжният съд уважава претенцията за неиму-
ществени вреди в пълния й размер – 10 000 лева. 

С това решение е преодоляно първото препятствие пред едно от дружествата, 
пострадали от незаконосъобразните действия на държавата. Предстоят съдебни акто-
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ве на още две инстанции и изходът не е толкова ясен. Все пак, то добавя още една 
„тухличка” в сградата на правосъдие, което отговаря на изискванията за законност и 
справедливост.  

Друг е въпросът дали се учим от допуснатите грешки и имаме ли това желание и 
воля. Последните действия на българския парламент дават повод за основателни съм-
нения. 

 
IV. Законът за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятел-

ност и съответствието му с правото на ЕС 
На 13 март 2018 г. бе обнародвано изменение и допълнение в посочения закон 

след разгорещени дебати не само в парламентарната зала, но и аргументирана крити-
ка от страна на авторитетни специалисти в областта на правото. Под благовидния 
предтекст – да се осигурят ефективни механизми за попълване на масата на несъстоя-
телността на банка, обявена в несъстоятелност (показателното е, че законопроектът е 
приет и визира проблема „Корпоративна търговска банка”), както и да се противо-
действа на схеми за вторичното разграбване на активите, закупени пряко или непряко 
с пари с такъв произход, всъщност се стига до преуреждането със задна дата на кон-
кретни сделки и спорове във връзка с несъстоятелността на посочената банка. Прие-
тите текстове нарушават не само редица конституционно гарантирани права, като 
правото на собственост, правото на равни условия за развитие на стопанската дей-
ност, равенство на страните в процеса (като част от правото на справедлив процес).  

Смущаващото е, че законодателната власт пряко измества съдебната, преуреж-
дайки висящи правни спорове eх lege в своя полза. Смущаващо е и това, че някои от 
промените в закона са внесени по предложение на представител на органа, който е 
ответник по такива дела – проф. Валери Димитров, член на УС на Фонда за гаранти-
ране на влоговете в банки. Смущаващо е, че на заседание на правната комисия в пар-
ламента представители на фонда и синдиците на банката сами са признали целта на 
измененията – да се промени формиралата се вече постоянна практика на Софийски 
градски съд, който до този момент е отхвърлил с 16 свои решения исковете на синди-
ците (по чл.59, ал. 5 от ЗБН, прилагайки старата редакция на нормата) за прогласява-
не нищожността на сделки и извършени прихващания преди 14 ноември 2014 г., а по 
6 има произнасяне и на Софийския апелативен съд. 

В предложението, изготвено до Висшия адвокатски съвет за сезиране на Консти-
туционния съд на Република България от адвокатите Г.Стойчев и А.Коларов, е изло-
жено аргументирано искане да бъдат обявени за противоконституционни всички пре-
ходни разпоредби на закона, които му придават обратно действие.24 В него са обос-
новани всички правни последици, които биха настъпили в резултат на приетите про-
мени в закона, които ще засегнат правата на неограничен кръг субекти, тъй като с 
обратна сила се отрича правното значение на вписванията в публичните регистри и 
тяхната поредност, нарушават се правата на собственост на третите лица, придобили 
обект, който е служил за обезпечение на „Корпоративна търговска банка“, като са се 
доверили на публичните регистри. При това в закона не е предвидено никакво обез-
щетение или друга правна възможност за добросъвестния приобретател да се защити. 
Законът ще намери приложение и за откритите до датата на влизането му в сила 
производства по несъстоятелност. На синдиците и на Фонда е дадена възможност да 

                                                 
24 Електронно издание на в-к „Капитал“  - 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/06/05/3189895_advokaturata_sushto_ob
mislia_da_sezira/ 
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предявяват искове за обявяване недействителност на сделки с акции и дялове от ка-
питала на търговски дружества, които са сключени валидно според действащия закон 
към момента на извършването им. 

Не е предмет на настоящата статия да бъде извършван подробен анализ на несъ-
вършенствата на този закон и последиците за множество физически и юридически 
лица. Намирам обаче, че той влиза в явно противоречие с правото на ЕС и  по-спе-
циално – с чл.63 и 49 от ДЕС. Както беше посочено по-горе, всички ограничения 
върху движението на капитали между държавите-членки и между държавите-членки 
и трети страни, както и всички ограничения върху плащанията между тях, се забраня-
ват. Както и в анализирания подробно в третата част на настоящата статия казус с об-
разуваната наказателна процедура от Европейската комисия срещу България по по-
вод приемането на § 8 от ЗПСК, така и в настоящия случай приетите промени в 
преходните разпоредби на ЗИД към Закона за банковата несъстоятелност  представ-
ляват държавна мярка, с която се въвежда специално държавно право и се нарушават 
заложените в Договора принципи на свободно движение на капитали (чл.63 от 
ДФЕС) и свободно право на установяване (чл.49 от ДФЕС). 

Доколкото искът за обезщетяване за вреди, причинени от държава-членка в ре-
зултат на нарушение на правото на ЕС представлява самостоятелно правно средство 
за защита, неговото предявяване не е обусловено от наличието на решение на Съда 
на ЕС, постановено в производството за установяване на нарушения по чл. 258 или 
259 ДФЕС. Както посочва Съдът на ЕС в т. 95 от решението Brasserie du Pecheur и 
Factortame (съединени дела С-46/93 и С-48/93) „поставянето на обезщетението за 
вреди в зависимост от изискването за предварително установяване от Съда на не-
изпълнение на задължение по общностното прво, за което носи отговорност дър-
жавта членка, би било в противоречие с принципа на ефективност на общностното 
право, тъй като то би изключило правото на обезщетение, докато за презумирано-
то неизпълнение на задължение Комисията не предяви иск на основание чл. 258 от 
Договора и Съдът не го установи. Правата в полза на частноправните субекти, 
които обаче произтичат от общностните разпоредби и имат пряко действие във 
вътрешния ред на държавите членки, не могат да зависят от преценката на 
Комисията дали да предяви иск по чл. 258 от Договора срещу държава членка, нито 
от постановявнето от Съда на евентуално решение за неизпълнение на задължения 
от държава членка”. 

Нещо повече, предявяването на подобен иск не зависи и от предварителната от-
мяна на националния акт, с който са причинени вредите. В своето решение по делото 
Ferreira da Silva e Brit,(дело C-160/14,ECLI:EU:C:2015:565, т.46-60)25 Съдът на ЕС 
разглежда съвместимостта на разпоредба на португалския закон, предвиждаща, че 
иск за обезщетение за вреди от съдебен акт, трябва да се основава на предварителна 
отмяна на вредоносното решение. Той достига до заключението, че национална прав-
на уредба, която налага като предварително условие отмяна на вредоносното реше-
ние, постановено от тази юрисдикциа, когато тази отмяна на практика е изключена, 
противоречи на правото на ЕС.  

Доразвивайки тази идея и прилагайки принципа на аналогията, бихме могли да 
добавим, че не е необходимо дадена законова норма да бъде обявена за противокон-
ституционна или отменена, за да възникне правото на обезщетение за причинените 

                                                 
25 Цитираното решение, както и тезата за пряката приложимост на правото на ЕС при искове за 
вреди от допуснати нарушение на националното законодателство на това право, са изложени в 
монографията на Костов, Ст., цит.съч, с. 218-220.  
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на отделния правен субект вреди, ако тя сама по себе си противоречи на правото на 
ЕС.  

Ето защо намирам, че не е необходимо българският съд да изготвя преюдициални 
запитвания, нито пък че трябва да се изчака евентуалното стартиране на поредната 
наказателна процедура от страна на Европейската комисия срещу България (ако тя 
бъде сезирана). По силата на директния ефект на правото на ЕС и примата, който то 
има по отношение на българското право, националният съд е длъжен да го приложи 
пряко и да не се съобразява с тези норми от закона, които му противоречат. Вярно е, 
затова се иска смелост и съвест. 
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РАЙОНИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ  

ИЛИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОВО  
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО 

 

доц. д-р Мария Нейкова* 
Бургаски свободен университет 

 
 
Резюме: Република България е пълноправен член на ЕС и административно- тери-
ториалното устройство на страната трябва да бъде ефективно, да ускори проце-
сите на децентрализация, да създаде условия за формирането на местни власти със 
силни правомощия и отговорности.   
В настоящата студия е направен исторически преглед на административно- тери-
ториалното устройство на България. Авторът поставя акцент върху  необходи-
мостта от административно-териториална реформа, която да осигури адекватно 
административно обслужване в малките населени места, реална възможност за ре-
гионално развитие, както и предпоставки за подобрява жизнената среда за хората. 
Разгледани са районите за планиране в България  и основните насоките на промяна. 
Според автора налице е необходимост от усъвършенстване на функционалната и 
институционална организация на местните власти и преструктуриране на облас-
тите във второ ниво на самоуправление. 

Ключови думи: административно-териториалното устройство, райони за плани-
ране, местни власти, Номенклатура на териториалните единици за статистически 
цели. 
 
Abstract: The Republic of Bulgaria is a full member of the EU thus the administrative and 
territorial structure of the state should be effective in order to accelerate the processes of 
decentralization, create the conditions for the establishment of local authorities with strong 
powers and responsibilities. 
In the present study a historical overview of the administrative and territorial structure of 
Bulgaria is presented. The author highlights the necessity for administrative and territorial 
reform in order to provide adequate administrative services in smaller settlements, a real 
opportunity for regional development as well as prerequisites for improving the living 
environment for the people. 
The planning regions in Bulgaria and the main directions of change are considered. 
According to the author, there is a need to improve the functional and institutional 
organization of local authorities as well as necessity to restructure the regions in the 
second level of self-government. 

Key words: administrative and territorial structure, planning regions, local authorities, 
Nomenclature des unités territoriales statistiques 
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I. Увод 
Република България е пълноправен член на ЕС и административно-териториал-

ното устройство на страната трябва да бъде ефективно, да ускори процесите на де-
централизация, да създаде условия за формирането на местни власти със силни пра-
вомощия и отговорности. В процеса на реформиране на европейската администра-
тивна система, страните-членки на Европейския съюз акцентират върху укрепването 
и развитието на местното самоуправление. Местното самоуправление е най-близкото 
ниво на демократично управление до гражданите като им позволява да участват в 
процеса на вземане на решения на местно ниво. Съветът на Европа създаде Конгрес 
на местните и регионални власти в Европа. Основните принципи и практики на мест-
но самоуправление са регламентирани в Европейската харта за местно самоуправ-
ление( ЕХМС). ЕХМС е приета в Страсбург, Франция на 15.10 1985 г. Република  
България подписва ЕХМС на 03.10 1994 г., а НС я ратифицира на 10.05 1995 г.  Ос-
новните принципи на законодателството в областта на местното самоуправление и 
местната администрация са регламентирани в глава седма на Конституцията на 
Република България, влязла в сила на 13.06 1991 г. Тази конституция въведе някои 
нови правила, представляващи отправна точка в усъвършенстване на административ-
но-териториалното устройство на страната и местното самоуправление. 

 

В чл. 135 от Конституцията на Република България е регламентирано1: 
„(1) Територията на Република България се дели на общини и области. Терито-

риалното деление и правомощията на столичната община и на другите големи гра-
дове се определят със закон.  

(2) Други административно-териториални единици и органи на самоуправление в 
тях могат да бъдат създавани със закон.” 

Основната административно-териториална единица, в която се осъществява мест-
ното самоуправление, е общината, а областта е административно-териториална еди-
ница за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управ-
ление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните 
интереси.Съгласно чл. 1 от Закона за административно-териториалното устройство 
на Република България (ЗАТУРБ), с този закон се уреждат създаването на админи-
стративно-териториални и териториални единици в Република България, както и из-
вършването на административно-териториални промени. 

„Чл. 2. (1) Административно-териториални единици са областите и общините. 
(2) Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата 

и районите. 
(3) Областта, общината и кметството имат територия, граници, население, наиме-

нование и административен център, а районът – територия, граници, население и 
наименование. 

Чл. 3. (1) Териториални единици са населените места и селищните образувания.”2  
Основните положения на Конституцията намират своето развитие и конкретиза-

ция в Закона на административно-териториално устройство на Република България 
(ЗАТУРБ).  В ЗАТУРБ като основни структурни единици на територията на страната 
се дефинират отново общините и областите, а като съставни административно-
териториални  единици – кметствата и районите. 

                                                 
1 Конституция на Република България. 
2 http://www.mrrb.government.bg/bg/zakon-za-administrativno-teritorialnoto-ustrojstvo-na-republika-
bulgariya/ Закон за административно-териториалното устройство на Република България . 
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Периодично в България се коментира въпрос за необходимостта от администра-
тивна и териториална реформа. Въпреки различните становища, които са представя-
ни в публичното пространство на този етап все още няма ясна визия за конкретни 
стъпки в тази посока. В последните месеци стана особено актуален въпроса за ново 
деление на страната на ниво NUTS 2 – районите за планиране. Според експерти от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството реформата се налага, 
за да се осигури съответствие с нормативната рамка на Европейския съюз.  

 
II. Исторически преглед на териториални и административни реформи в 

България  
 

В „Историческото развитие на административно-териториалното устройство на 
територията на България”3 са очертани основните териториални и административни 
реформи на България. 

Още по времето на Хан Кубрат прабългарската държава, наричана съракт, била 
поделена на вътрешна област и външни области. През Второто българско царство се 
дели на хори. По време на османското иго България е включена в Румелийското 
бейлербейство. То е поделено на вилаети, те на санджаци, които пък са разделени на 
каази, а те – на нахии.  

От Освобождението до приемането на Търновската конституция в Княжество 
България е установено, утвърденото от княз Черказки административно-териториал-
но устройство. То е базирано на турското административно деление на „санджак”, 
„кааза”, „махия” и „община”. Не е възстановен вилаета, поради сравнително малката 
територия на страната. 

Търновската конституция разделя територията на Княжество България на окръ-
жия, околии и общини. Окръжията наброяват  21, а центровете им са: Видин, Лом-па-
ланка, Оряхово, Берковица, Враца, Плевен, Ловеч, Свищов, Севлиево, Велико 
Търново, Русе, Разград, Ески Джумая /Търговище/, Провадия, Варна, Трън, Кюстен-
дил, София и Орхание /Ботевград/. Околиите са 58. 

Източна Румелия е разделена на 6 департамента: Татар Пазарджик, Пловдив, 
Стара Загора, Хасково, Сливен и Бургас. Департаментите се състояли от „кантони”.  

След съединението на Княжество България и Източна Румелия  е извършена нова 
реформа. Създадени са 26 окръзи, включващи 84 околии. Обособяват се 75 групи от 
общини и 7 независими общини. 

В периода от 1901 г. до 1934 г. е актуално следното административно-терито-
риално устройство: броят на окръзите е сведен на 12. Това административно-терито-
риално устройство се запазва сравнително дълго време, осъществявани са само час-
тични промени, предизвикани от присъединяването или отделянето на територии от 
България при водените войни. Около 1920 г. окръзите  са 15, околиите 82, а общини-
те 2391. 

През 1944 г. общият брой на областите в България става 9. Центрове на тези об-
ласти са: Враца, Плевен, Шумен, София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Русе и Горна 
Джумая /Благоевград/.  

През 1946 г. освен областите се създават 95 околии, от които 5 градски. Това са 
градовете София, Пловдив, Русе, Варна и Бургас.  

                                                 
3 „Историческо развитие на административно-териториалното устройство на територията на 
България” Министерство на регионалното развитие и благоустройството Дирекция „Админи-
стративно-териториално устройство и местно самоуправление”, февруари, 2006 г. 
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През 1949 г. се създават 14 окръга с центрове: Видин, Враца, Плевен, Горна 
Оряховица, Русе, Шумен, Варна, София, Благоевград, Пловдив, Стара Загора, 
Хасково, Ямбол и Бургас. Броят на околиите достига до 117. 

През  1959 г. се наблюдава обезлюдяване на селата и увеличаване на населението 
в градовете, поради индустриализацията. Обособени са 30 окръга, от които 3 градски – 
София, Пловдив и Варна. Това са окръзите с центрове градовете: Видин, Враца, 
Михайловград, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Разград, 
Търговище, Шумен, Варна, Толбухин, Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково, 
Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Софийски, Перник, Кюстендил, Благоев-
град плюс градовете с ранг на окръзи София, Пловдив и Варна. „Броят на общините 
достига 979, разпределени на градски и селски, формирани на принципа на групира-
нето на съществуващите над 5300 населени места.”4  

След 1961 г. окръзите Пловдив-град и Варна-град са премахнати и общият им 
брой е 28. 

През 1979 г. в обхвата на съществуващите 28 окръга е извършена радикална 
административно-териториална реформа засегнала второто равнище на териториално 
управление – общините. Вместо съществуващите дотогава 1389 са обособени в 291 
общини. 

През 1987 г. са закрити окръзите и на тяхно място са създадени 9 области с цент-
рове в градовете: Михайловград, Ловеч, Разград, Варна, Бургас, Хасково, Пловдив, 
гр. София и Софийска област със седалище в гр. София. Общините наброяват 273.  

През  януари 1999 г. с Указ на президента на Република България е утвърдено 
ново административно-териториално деление на страната, с което България става с 
28 области с центрове Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, 
Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, 
Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София град, София- 
област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол. 

Статистиката показва, че средно на 10-13 години в страната са извършвани адми-
нистративно-териториални реформи по отношение на области и окръзи. За общините 
след 1987 г., когато общият им брой е установен на 273 се запазва стабилност.  

Към момента областите в България са 28, а общините наброяват 265. 
 
Данните от последното преброяване, проведено от Националния статисти-

чески институт през 2011 година показват, че населението в Република България е  
7 364 570 души5.  

 
 

                                                 
4 Историческо развитие на административно-териториалното устройство на територията на 
България, Министерство на регионалното развитие и благоустройството Дирекция „Админи-
стративно-териториално устройство и местно самоуправление”, февруари 2006 г., 
/Downloads/mrrb_download[1]%20(1).pdf. 
5 Национален статистически институт http://www.nsi.bg/census2011/. 
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Източник: Национален статистически институт 

 
За териториалното разпределение се отчита6: 
„Най-голямата по брой население е област София (столица), в която живеят 

1 291 591 души или 17.5% от населението на страната, а най-малката е област Видин 
с население 101 018 души (1.4 %) 

За периода между двете преброявания между  2001 и 2011 година се е увеличило 
само населението на областите София (столица) – с 120 749 души или с 10.3%, и 
Варна – с 13 061, или с 2.8%. 

Различията в броя на населението по общини са големи – 39.2%  от населението в 
страната живее в 9 общини, които са с население над 100 000 души. В 60 общини 
преброените са под 6000 души и в тях живее 3.1%  от населението в страната. 

Населението на страната е разпределено в 255 града и 5047 села. В 181 населени 
места няма преброени лица. В една пета (21.0%)  от населените места живеят от 1 до 
50 души, а в малко повече от една трета (36.0%) от населените места живеят между 
100 и 500 души. 

Една трета от населението на страната (33.6%) живее в седемте най-големи града, 
които са с население над 100 000 души.” 

Според данните от преброяването на НСИ, проведено през 2011 година, става яс-
но, че в 60 от 265 общини в България живеят по-малко от 6000 души7. 

Дори само тази статистика повдига основателно въпроса редно ли е да същест-
вуват тези общини, предвид изискванията на чл. 8 от ЗАТУРБ, а именно:8 

 

                                                 
6 Национален статистически институт. 
7 Национален статистически институт. 
8 Закон за административно-териториалното устройство на Република България. 
. 
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Чл. 8. (1) Условията за създаване на нова община са: 
1. (изм. – ДВ, бр. 154 от 1998 г.) наличие на население над 6000 души общо в 

населените места, които ще бъдат включени в общината; 
2. наличие на населено място – традиционен обединяващ център с изградена 

социална и техническа инфраструктура, осигуряваща обслужването на населението; 
3. включване на всички съседни населени места, за които не съществуват условия 

за създаване на отделна община или които не могат да се присъединят към друга 
съседна община; 

4. (изм. и доп. – ДВ, бр. 154 от 1998 г.) максимална пътно-транспортна отдалече-
ност на населените места от центъра на общината не повече от 40 км. 

5. (нова – ДВ, бр. 154 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) 
възможност за финансиране на разходите на новосъздаващата се община с приходи 
по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси в размер не по-
малко от половината от средното им равнище за страната по данни от последния го-
дишен отчет за изпълнението на бюджетите на общините. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 154 от 1998 г.) Условията на ал. 1 важат и за общината, от 
която се отделят населените места. 

Актуални са въпросите доколко е осигурено адекватно административно обслуж-
ване в тези населени места, има ли реална възможност за регионално развитие, както 
и предпоставки за подобрява жизнената среда за хората. Не по-малко важно е дали са 
осигурени елементарни жизнени потребности – съществува ли адекватно здравно 
обслужване за населението, има ли достатъчно образователни институции, налице ли 
е възможност за трудова реализация на хората, какво е състоянието на пътищата, има 
ли редовен транспорт, осигурено ли е сметоизвозване и т. н. 

Разгледаните статистически данни от проведеното през 2011 година преброяване 
показват, че една трета от населението на страната живее в седемте най-големи града, 
които са с население над 100 000 души. За цялата страна е характерна тенденцията за 
намаляване и застаряване на населението, но най-тежко е положението в малките на-
селени места. Демографският проблем и обезлюдяването на редица селища, видно 
още от данните, са основателна причина за иницииране на дискусия за провеждане на 
реформа. Като основната цел следва да бъде подобряване на благосъстоянието на хо-
рата и реални възможности за развитие на населените места. Още повече, че подобни 
реформи вече са провеждани в някои от европейските държави. Като добър пример 
може да се посочи административната и териториална промяна, осъществена в Дания 
през 2007 година. Малките общини се сливат в по-големи и  техния брой се променя 
от 271 на 98 общини.9  

В чл. 135 от Конституцията на Република България е регламентирано10: 
„(1) Територията на Република България се дели на общини и области. Терито-

риалното деление и правомощията на столичната община и на другите големи гра-
дове се определят със закон.” 

Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална 
политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на 
съответствие между националните и местните интереси. От 1999 година страната ни 
е разделена на 28 области.  
                                                 
9 Институт за икономическа политика: Аналитичен доклад на тема „Изследване на възможна 
система на приходоизточници за финансиране на услугите, предоставяни от второ ниво местно 
на самоуправление”, София, 2007 г., стр. 21. 
10 Конституция на Република България. 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2018 ЦЮН 
 

 36

Конституцията на Република България, Законът за администрацията и Устройст-
веният правилник на областните администрации определят статута и правомощията 
на областния управител.  

 

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта с 
обща компетентност. Той осъществява държавното управление в областта и осигуря-
ва съответствие между националните и местни интереси при провеждането на регио-
налната политика. Според чл. 143 от Конституцията11:  

„(1) Управлението в областта се осъществява от областен управител, подпомаган 
от областна администрация. 

(2) Областният управител се назначава от Министерския съвет. 
(3) Областният управител осигурява провеждането на държавната политика, 

отговаря за защита на националните интереси, на законността и на обществения ред 
и осъществява административен контрол.” 

Според чл. 142 от Конституцията на Република България областта е администра-
тивно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществява-
не на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между нацио-
налните и местни интереси. Областта се управлява от областен управител. 

 

В Закона за администрацията са регламентирани правомощията на областния уп-
равител:12 

„Чл. 29. (1) Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в 
областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответст-
вие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната по-
литика. 

(2) При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от 
заместник областни управители и от областна администрация. 

(3) Областният управител се определя с решение на Министерския съвет. 
(4) (Обявена за противоконституционна относно думите „Областният управител” 

с РКС № 2 от 1999 г. – ДВ, бр. 8 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Заместник 
областните управители се назначават от министър-председателя. 

(5) (Обявена за противоконституционна с РКС № 2 от 1999 г. – ДВ, бр. 8 от 1999 г., 
отм.- ДВ, бр. 99 от 2001 г.) 

Чл. 30. (1) Областният управител определя правомощията и ресора на заместник 
областните управители. 

(2) В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с 
писмена заповед заместник областен управител. 

Чл. 31. (1) (Предишен текст на чл. 31 - ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Областният управител: 
1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите 

на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и 
взаимодействието им с местната власт; 

2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира 
разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално раз-
витие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и мест-
ната администрация; 

3. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията 
на областта; 

                                                 
11 Конституция на Република България 
12 Закон за администрацията 
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4. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява 
административен контрол по изпълнението на административните актове; 

5. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на орга-
ните на местното самоуправление и местната администрация; 

6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) осъществява връзка с териториалните звена на 
централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта и 
контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите им; 

7. (нова - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) координира и контролира дейността на терито-
риалните звена на министерствата и на другите административни структури, които 
осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо 
от тяхната йерархическа подчиненост; 

8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) координира и контролира изпълнението 
на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на централната 
администрация на изпълнителната власт на територията на областта; 

9. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 24 от 2006 г., изм. - ДВ,  
бр. 102 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) организира и 
ръководи дейностите по защитата на населението, културните и материалните цен-
ности, околната среда при бедствия; 

10. (нова - ДВ, бр. 19 от 2005 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 24 от 2006 г., изм. - ДВ, 
бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) председателства съвета по сигурност; 

11. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 19 от 2005 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) 
осъществява международните контакти на областта на регионално ниво. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Ръководителите на териториални звена на цент-
ралната администрация на изпълнителната власт на територията на областта, кмето-
вете и председателите на общинските съвети предоставят исканите от областния уп-
равител информация и документи във връзка с изпълнение на правомощията му по 
ал. 1, освен когато те съставляват държавна или служебна тайна. 

Чл. 32. (1) Областният управител издава заповеди в границите на предоставените 
му правомощия. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Областният управител може да оспорва незако-
носъобразни актове на общинските съвети по реда на Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация. Той може да отменя незаконосъобразни актове на 
кметовете на общини в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедите на областния 
управител по ал. 1 и 2 могат да се обжалват пред съответния  административен съд.” 

Областният управител е орган на изпълнителната власт. Според функционалната 
си компетентност е орган с обща компетентност. Според териториалния обхват на 
компетентност – областният управител е териториален орган. Според начина на взе-
мане на решения е едноличен орган. Областният управител е второстепенен разпоре-
дител с бюджетни кредити. Според начина на конституиране е назначаем орган. 

Най-важната задача на областта е определена в чл. 142 от Конституцията е да 
провежда регионална политика:13 

„Истината е че, на областно ниво не може да се формулира и осъществява регио-
нална политика, защото липсата на собствен ресурс е непреодолимо препятствие 
пред планирането и прилагането на регионални програми.” 

                                                 
13 Нейкова М. Реформата на областно ниво на управление- устойчиво регионално и местно  
развитие, Юридически сборник – 2012, стр. 44. 
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Не е тайна, че областните администрации работят в условията на силно ограни-
чен ресурс  в т.ч. финансов, както и дефицит на правомощия и механизми, които да 
подсигурят реалното регионално развитие и възможността за формиране на политики 
за решаването на основните проблеми в рамките на съответните области.  

Към днешна дата още по актуален е извода, очертан в монографията „Децентра-
лизацията – основен фактор за повишаване ефективността на управлението” 14: „С 
оглед на съществуващите правомощия на областния управител към предвидените в 
Конституцията на Република България отговорности е необходимо извършването на 
спешна реформа на областно ниво, с която да се възприеме нов модел на организация 
на деконцентрираната администрация, съответстващ на практиките и моделите в 
Европейския съюз.” 

 
III. Районите за планиране в Република България – основни насоки на 

промяна 
 

При подготовката на страната ни за присъединяване към Европейския съюз, 
следвайки европейските изисквания и необходимостта от провеждане на ефективна 
регионална политика, бяха създадени шест района за планиране, които отговарят на 
NUTS II ниво статистически единици. Номенклатурата на териториалните единици 
за статистически цели („Nomenclature des unités territoriales statistiques” – NUTS) е 
въведена от ЕВРОСТАТ през 70-те години на 20 век, като териториална основа за 
производство на регионални статистически данни за Европейския Съюз. През 2003, е 
одобрен Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и Съвета за NUTS. 
Тази йерархична система служи за социално-икономически анализ на регионите 
в страните членки и за определянето на рамката на действията в областта на 
Политиката на сближаване (Кохезионната политика) на Европейския Съюз.  
Районите за планиране не представляват административно-териториални единици, а 
се използват единствено за целите на регионалното развитие и статистиката. Отгова-
рят на изискванията на Европейския съюз, където районите на ниво NUTS II са осно-
вен обект на планиране, програмиране, прилагане и мониторинг на структурните 
фондове. NUTS 2 формират рамката, която страните-членки използват за да прилагат 
регионални политики. Те са основните източници за статистическата информация не-
обходима за провеждане на политиката на сближаване (Кохезионната политика на 
ЕС). Съгл. чл. 130а на договора  от Рим регионалната политика на Европейския съюз 
подпомага  хармоничното развитие на общността, чрез „укрепването на икономичес-
ката и социалната сплотеност” и намаляването на различията между регионите,  
чрез подпомагане на изоставащите. А политиката с икономическите и социалните из-
мерения и основен инструмент за икономическо, социално и териториално сбли-
жаване. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Нейкова М. Децентрализацията – основен фактор за повишаване ефективността на управле-
нието - София, 2013 г., стр.109 
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Регионални различия - Евростат, 2015 
 

Динамика на населението 
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Научна и развойна дейност 
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БВП на глава от населението 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2018 ЦЮН 
 

 42

Съгласно чл. 2 ал. 2 от Закона за регионално развитие: държавната политика за 
регионално развитие създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано разви-
тие на районите и общините и обхваща система от нормативно регламентирани доку-
менти, ресурси и действия на компетентните органи, насочени към намаляване на 
междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в степента на икономическо-
то, социалното и териториалното развитие; осигуряване на условия за ускорен иконо-
мически растеж и високо ниво на заетост; развитие на териториалното сътрудни- 
чество. 

На 27 юли 2000 г. Министерският съвет на Република България обособява шест 
района за планиране на територията на страната. Законът за регионално развитие, 
влязъл в сила на 20 февруари 2004 г., урежда обществените отношения, свързани с 
планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, държавното 
подпомагане, наблюдението, контрола и оценката на регионалното развитие. Страте-
гическото планиране за постигане на целите на регионалното развитие е предвидено 
да се осъществява чрез разработването и изпълнението на Национална стратегия за 
регионално развитие и Областни стратегии за развитие. 

 
Всеки от районите за планиране обхваща територията на няколко области в стра-

ната. През месец декември 2007 г. границите на някои от районите са променени 
поради изискване от Евростат за териториалните единици в рамките на Европейския 
съюз, според които в един регион трябва да живеят минимум 800 хиляди и максимум 
3 милиона жители [5]. 

 
Районите за планиране в момента в Република България са: 
Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и 

Плевен; 
Северен централен район, включващ областите Велико Търново, Габрово, 

Разград, Русе и Силистра; 
Североизточен район, включващ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен; 
Югоизточен район, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол; 
Югозападен район, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, 

Софийска и София; 
Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, 

Смолян и Хасково.  
 

Към районите за планиране функционират Регионални съвети за развитие, които 
заседават в различни градове. Те са консултативни органи към министъра на регио-
налното развитие и благоустройството. Председатели на регионалните съвети са об-
ластните управители – на ротационен принцип. А членове – упълномощени предста-
вители на министерствата, съответните областни управители, както и делегирани 
представители на всички общини в района. Дейността им се подпомага от специални 
дирекции. 
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Карта на районите в България15 
 

 
Източник: МРРБ  http://www.mrrb.government.bg 

 
Регионални различия НСИ, 2016 са показани на следващата графика 
 
 

 
                                                 
15 Министерство на регионалното развитие и благоустройството  
http://www.mrrb.government.bg 
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Районите за планиране на ниво „NUTS 2”, са от съществено значение, защото 
индикаторите за оценка на степента на развитие на регионите от това ниво са 
ключовият фактор за определяне по коя от целите на Кохезионната политика ще се 
насочва помощта, както по отношение на бюджетния сегмент за интелигентен и 
приобщаващ растеж: заетост, конкурентоспособност и регионално развитие, така 
и по сегмента устойчив растеж: природни ресурси, земеделие и околна среда. 

 
През миналата година стартираха обществени обсъждания от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството за промяна в обхвата на районите за 
планиране. За проучване на възможностите за осъществяване на тази промяна е със-
тавена Междуведомствена работна група, в която са включени представители на 
Министерския съвет, на Президентството, министерства с отговорности по управле-
нието на еврофондовете, Националния статистически институт, Националното сдру-
жение на общините в Република България (НСОРБ) и Българската академия на нау-
ките. Обсъжданите варианти на Междуведомствената работна група са представени в 
таблицата по-долу. 

 
Сравнение между вариантите за райони NUTS 2: 

 

Вариант Карта 
Основни предимства  

и недостатъци 
Вариант 1 Предимства: 

 Балансиран СЗР; 
 Запазване на връзките 

Търговище-Шумен/Русе-
Варна; 

 Запазване на южните 
райони; 

 Съответства на интегрирана-
та транспортна стратегия до 
2030; 

 Сравнително малко промени 
на програмни и 
стратегически документи; 

 Устойчивост до 2040-2045 г. 
 
Недостатъци: 
 ЮЗР е с близо два пъти по-

голямо население от остана-
лите, което обуславя задъл-
бочаване на междурегионал-
ните различия; 

 Липсва ясно изявен център в 
СЗР. 
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Вариант Карта 
Основни предимства  

и недостатъци 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

Северозападен 1073801 1006408 943717 885057 830549 780657 735288 693593 654081 616444 581519

Североизточен 1373946 1338297 1302366 1266767 1232118 1198024 1163936 1129194 1093139 1055828 1018431

Югоизточен 1036233 1016221 996976 978710 961001 943417 925857 908241 890223 871399 852010

Югозападен 2127275 2125700 2123603 2121913 2121769 2120869 2117014 2108552 2093260 2070604 2042523

Южен централен 1395023 1352549 1310990 1271082 1232525 1194214 1155669 1117334 1079389 1042122 1005631

Прогноза за населението 

 

Вариант 2 

 

Като вариант 1, но Столична 
община е отделен район 

 

Вариант 3 Предимства: 
 Сравнително балансирано 

население поне до 2045 г.; 
 Наличие на силни центрове 

във всеки от районите; 
 Избягване на проблема с 

изкривяването, което пре-
дизвиква София-град по 
отношение на социално-
икономическите показатели, 
заради по-силното си ико-
номическо развитие; 

 Област Кърджали има по-
силни връзки (транспортни  
и оси на развитие) с област 
Хасково. 

 

Недостатъци: 
 Липса на ясно изявен център 

в ЮИР и СЗР; 
 Липса на географска обусло-

веност на ЮЗР, което зат-
руднява достъпа до центъра 
на района; 

 ЮЗР и ЮИР са разположени 
на оси на развитие без цен-
тър на пресичане, което ще 
обуслови паралелно разви-
тие и затруднени комуника-
ции. 
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Вариант Карта 
Основни предимства  

и недостатъци 
 В ЮИР липса на пряка 

връзка на част от областите с 
центъра на района; 

 София се отделя от хинтер-
ланда си, което ще обуслови 
мегаполисното й развитие и 
концентрация на население в нея; 

 Липсва ясно изявен център в СЗР. 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

Северозападен  1073801 1006408 943717 885057 830549 780657 735288 693593 654081 616444 581519

Североизточен 1373946 1338297 1302366 1266767 1232118 1198024 1163936 1129194 1093139 1055828 1018431

Югоизточен 1404888 1369540 1335207 1302273 1270235 1238346 1206497 1174827 1143221 1111304 1079331

София (столица) 1364822 1401284 1436157 1470053 1504218 1536772 1565851 1589636 1605867 1613694 1614514

Югозападен 1788821 1723646 1660205 1599379 1540842 1483382 1426192 1369664 1313784 1259127 1206319

Прогноза за населението 

 

Вариант 4 

 

Като Вариант 3, но Столична 
община е част от Югозападен 
район. 

 

Вариант 5 5-
A

 

Предимства: 
 Устойчивост в дългосрочен 

план – до 2060 г.;  
 Естествено географско 

разделение; 
 Очаквани сравнително добре 

балансирани показатели за 
всеки от районите; 

 Наличие на силни центрове, 
включително вторични във 
всеки от районите; 

 Добре балансирано 
население на Черноморски 
район и запазване на 
естествените връзки на 
Сливен и Ямбол с Бургас; 

 НСОРБ – По-плътно съот-
ветствие с естественото 
асоцииране на общините по 
райони. 
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Вариант Карта 
Основни предимства  

и недостатъци 
 
Предложение на НЦТР на 
допълнителен коментар да 
бъдат подложени имената  
на районите, които могат  
да намерят по-прецизна 
формулировка.  
 
 

 

Вариант 6 Като вариант 5, но София е 
самостоятелен район. 

 

Вариант 7 Предимства: 
 Наличие на силни центрове 

във всеки от районите; 
 Балансирано население със 

стабилност във времето до 
2070 г.; 

 Добър баланс на социално-
икономически показатели по 
райони; 

 Силни центрове във всеки от 
районите; 

 Подобрение на показателите 
на СЗР; 

 Наличие на пътен коридор 
Е79; 

 МОН -Възможност за фор-
миране на пропорционал-
ност в мрежата на институ-
циите от предучилищното и 
училищното образование, 
както и оптимизирането на 
мрежата от професионални 
училища по райони. 

 Силни райони с възможност 
за поемане на децентрализи-
рани функции. 
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Вариант Карта 
Основни предимства  

и недостатъци 
 Липса на негативни между-

регионални различия; 
 Географски обусловени 

райони; 
 Предпоставки София да 

организира и подпомага 
развитието на най-
изоставащите области в 
Западен район; 

 Равномерно разпределение 
на градове от националната 
полицентрична мрежа. 

 Обоснованост и 
стимулиране изграждането 
на основните транспортни 
коридори по оси на развитие 
в районите.  

 
Недостатъци: 
 Големи по площ райони. 
 Силни вътрешнорегионални 
различия в западен район. 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

Западен  2498373 2469891 2443569 2419721 2399191 2379647 2358858 2334881 2304998 2268612 2228004

Северен 2076649 2000514 1926117 1854016 1785245 1719903 1657380 1596458 1535482 1474264 1414469

Южен 2431256 2368770 2307966 2249792 2193526 2137631 2081526 2025575 1969612 1913521 1857641

Прогноза за населението 

 

Вариант 8 Като Вариант 7, но София е 
отделен район. 
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Вариант Карта 
Основни предимства  

и недостатъци 
Вариант 9 Предимства: 

 Наличие на силни центрове 
във всеки от районите; 

 Балансирано население със 
стабилност във времето; 

 Връщане на област Плевен и 
Ловеч в района, към който те 
фактически принадлежат. До 
промяната на обхвата на 
районите Плевен и Ловеч 
също бяха в Северен центра-
лен район за планиране; 

 Минимален брой области, 
които са засегнати от промя-
ната;  

 Запазване на обхвата на ос-
таналите райони, всеки от 
които има изявен център; 
като двигател на развитието.  

 По-силен импулс за развитие 
на областите Видин, Враца и 
Монтана. 

 
Недостатъци 
 Твърде голям западен район 
със силни вътрешнорегионални 
различия. 

 
Вариант 10 Като Вариант 9, но София е 

отделен район. 

 

 
 

Работата на групата приключи през месец декември 2017 г. с консенсусно 
определяне на 3 варианта за нови райони в страната – с 6, 5 и 4 района. Всеки от 
тях има своите плюсове и минуси, предимства и недостатъци, затова предложенията 
ще бъдат обект на широко обществено обсъждане през следващите месеци и след 
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това ще бъде взето решение. В края на 2018 г. ще бъде избран най-добрият модел за 
България. 

„Предприемането на тази стъпка се налага от необходимостта от по-устойчиви 
във времето райони по отношение на броя на населението в тях и осигуряването на 
съответствие с нормативната рамка на ЕС”, посочи министър Нанков. И уточни, че 
съгласно европейския регламент  минималният брой население за район от ниво 2 е 
800 000 души, а максималният – 3 000 000 души. Според статистическите данни в 
момента Северозападният район за планиране е под 800 000 души, а Северен центра-
лен район е с население малко над изискуемия минимум. 

„Целта ни е да създадем силни и жизнени райони, които са по-добре географски 
обособени и разположени по основни оси на развитие, със силни, достъпни и прите-
жаващи капацитет и възможности центрове на райони“, каза още регионалният 
министър. Той допълни, че промяната се обуславя от нуждата от изграждане на ефек-
тивна териториална основа, на която да се базира разработването и изпълнението на 
стратегическите документи за регионално развитие, както и на програмите, които ще 
бъдат съфинансирани от Европейските фондове след 2020 г.”16 

 

Към този момент вариантите, които се обсъждат са три и са публикувани в 
strategy.bg – портал за обществени консултации17 

 

Вариант 1 с пет района от ниво 2: Югозападен, включващ областите София-
град, Софийска, Благоевград, Кюстендил и Перник; Южен централен, включващ об-
ластите Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали и Смолян; Югоизточен, включващ 
областите Стара Загора, Сливен, Бургас и Ямбол; Североизточен, включващ облас-
тите Търговище, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна и Шумен; Северозападен, 
включващ областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико 
Търново. 

 

 
                                                 
16 http://www.mrrb.government.bg/bg/mrrb-predlaga-promeni-v-obhvata-na-rajonite-za-planirane/ 
17 http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?Id=3264 
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При този вариант са пренебрегнати съображенията и изискванията за географски-
те характеристики на районите и предвижданията за развитие на базисната инфра-
структура. Подкрепям виждането, че не е устойчив. 

 
Вариант 2 с четири района от ниво 2: Югозападен, включваща областите: 

Софийска, София-град, Благоевград, Кюстендил и Перник; Тракийско-Родопски, 
включващ областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и 
Смолян; Черноморски, включващ областите Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич 
и Шумен; Дунавски, включващ областите Търговище, Видин, Монтана, Враца, 
Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново Русе, Разград и Силистра.                     

 
 

 
 

При този вариант районите имат обосновани географски характеристики, което е 
също толкова важен критерии, както и броя на населението. Населението е относи-
телно равномерно разпределено и няма опасност някой от районите да се доближи до 
минималния праг от 800 хил. души.  

 
Вариант 3 с шест района от ниво 2: Западен, включващ областите Софийска, 

Благоевград, Кюстендил, Перник, Видин, Монтана и  Враца; Северен централен, 
включващ областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново Русе, Разград и 
Силистра; Североизточен, включващ областите Добрич, Варна, Шумен и Търго-
вище; Югоизточен, включващ областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас; 
Южен централен, включващ областите Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали и 
Смолян; София-град – самостоятелен район от ниво 2. 
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Този вариант е неподходящ за балансиране на населението по региони. Измамно 
е схващането, че понеже Столицата покрива критериите за самостоятелен (град – 
район), тя може успешно да се развива чрез уплътняване на територията, централиза-
ция и увреждане на околната среда. В Европа има няколко примера за столици – 
райони. Проучването на техните проблеми, може да ни предпази от вземането на 
прибързано погрешно решение. Подкрепяме становището на арх. Моллов, че такова 
решение ще нанесе трайни негативни последствия, включително и намаляване на по-
мощта от структурните фондове на ЕС.  

 

Както бе отбелязано по-горе това са териториални единици, отговарящи на рав-
нище от NUTS 2 (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) в Европа. Те служат 
основно за: събиране на статистически данни, които се изпращат в Европейския 
съюз; и за технически и координиращи дейности, свързани с планирането (в т. ч. и 
усвояване на средства от предприсъединителните фондове). 

За унитарни държави, сравними с нашата – първото статистическо равнище 
(NUTS І) за данните, които се събират от Европейския съюз, е на ниво национални 
показатели, а второто (NUTS ІІ) – почти винаги не съвпада с административно-тери-
ториалното деление. Например: 

 Република България (NUTS І – площ: 110 912 кв. км; население: 7, 9 млн. д.) 
има 6 статистически региона (NUTS ІІ), а страната е разделена административно на 
28 области, които отговарят на трето равнище (NUTS ІІІ). 

 Република Унгария (NUTS І – площ: 93 030 кв. км; население: 10, 2 млн. д.) 
има 7 статистически региона (NUTS ІІ), а страната е разделена административно на 
20 области (NUTS ІІІ). 
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 Република Португалия (площ: 92 391 кв. км; население: 10, 4 млн. д.) има в 
континенталната си част (NUTS І) 5 региона за координация (NUTS ІІ), а страната е 
разделена административно на два автономни региона – Азорски (NUTS І) и Мадейра 
(NUTS І), както и 18 района (NUTS ІІІ). 

 Чешката република (NUTS І – площ: 78 866 кв. км; население: 10, 3 млн. д.) 
има 8 статистически региона – в т. ч. е и град Прага (NUTS І), а страната е разделена 
административно на 14 области (NUTS ІІІ). 

 Република Словакия (NUTS І – площ: 49 034 кв. км; население: 5, 4 млн. д.) 
има 4 статистически региона – в т. ч. е и град Братислава (NUTS І), а страната е раз-
делена административно на 8 области (NUTS ІІІ). 

 
IV. Заключение 
При определянето на районите за планиране е необходимо районирането да отго-

варя не само на изискванията на Регламент 1059 от 2003г. по отношение на броя на 
населението, но да бъде съобразено с целите и приоритетите на национални, регио-
нални, местни, европейски секторни стратегически и планови документи и природо- 
географските характеристики на територията. То трябва да е насочено към: 

 намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионални различия по отно-
шение на социално, икономическо и териториално развитие; 

 осигуряване на условия за териториално сътрудничество; 
 ускоряване на икономическия растеж и по-високо ниво на растеж; 
 подпомагане на изоставащите райони, не само на центровете на районите за 

планиране; 
 осигуряване на условия за изява на местния потенциал.  
 

За целта е необходимо изготвяне на ясна концепция за повишаване ефективност-
та на регионалната политика за намаляване на регионалните различия и подобряване 
на планирането и управлението на регионалното развитие в Република България. 
Необходим е задълбочен анализ на големината на административно-териториалните 
и териториалните единици по отношение на ефективността на предоставяните услуги 
и качеството на местната демокрация и , както и на въздействието на евентуална про-
мяна. 

Авторът намира предложените варианти за райони за планиране за  неподходящи 
за балансиране на населението по региони. Налице е необходимост от усъвършенст-
ване на функционалната и институционална организация на местните власти. Счи-
там, че е необходимо преструктуриране на областите във второ ниво на самоуп-рав-
ление. 
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НАКАЗАНИЕТО ПРОБАЦИЯ В ЕВРОПА И АЗИЯ 

 

Славка Димитрова* 
Бургаски свободен университет 

 
 
Резюме: За да бъде контролирана престъпността, не е достатъчно да налагаме по-
тежки и дългосрочни наказания. В допълнение към по-строгите наказания, трябва 
да намерим начини да работим за поправянето и превъзпитанието на осъдените и в 
общността, за да могат те по-лесно да се реинтегрират като пълноценни и 
равноправни граждани. Пренаселването на местата за лишаване от свобода  е явно 
доказателство за липсата на прилагане на наказателни мерки, алтернативи на 
лишаване от свобода. В студията са посочени са предимствата на наказанията без 
лишаване от свобода, в частност пробацията. Разглежда възникването на това 
наказание и неговото адаптиране към правните системи на Стария континент. 
Представена е и дългогодишната традиция на Япония в изпълнението на наказание-
то пробация и е изяснена настоящата структура системата доброволните проба-
ционни служители. Независимо, че същността и  целите на двата модела са доста 
сходни, начина на изпълнение на това наказание в Япония и Европа коренно се 
различава. Най-същественото различие е ролята на доброволните пробационни слу-
жители. В Европа пробацията се изпълнява от квалифицирани държавни служите-
ли, докато японският модел е коренно противоположен – основните дейности са 
възложени на доброволци, а съвсем малака част се осъществява от държавни слу-
жители. Система, основана на японския модел на доброволни пробационни служи-
тели е трудно да бъде възприета в западните общества. В условията на ограничен 
финансов ресурс в много държави и най-вече в теорията се дискутира възможност-
та в бъдеще да се възлагат все повече дейности на частни лица или доброволци, 
което да разтовари държавата от някои функции 

Ключови думи: пробация, доброволни пробационни служители, Япония. 
 
Abstract: To bring crime explosion under control, new prisons and longer sentences will 
not be enough. In addition to tougher law enforcement, we need to find ways to turn former 
criminals into law-abiding citizens.  The prison overcrowding is a clear evidence for the 
lack of implementation of alternatives of imprisonment, such as probation. The study 
highlights the advantages of punishment without imprisonment, in particular probation. It 
examines the occurrence of this punishment and its adaptation to the legal systems In 
Europe.  
The article explores Japan’s long standing tradition in Volunteer Probation Officers 
system. Although the nature and purpose of the two models are quite similar, the way in 

                                                 
* д-р Славка Димитрова-Симеонова е главен асистент по наказателно право в Бургаския 
свободен университет от 2001 г. Автор е на публикации по актуални въпроси на българското 
наказателно право в български и чуждестранни издания. Участвала е в редица международни 
проекти и семинари по наказателно право и изпълнение на наказанията.  
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which this punishment is executed in Japan and Europe is radically different. The most 
important difference is the role of voluntary probation officers. In Europe, probation is 
carried out by qualified civil servants, while the Japanese model is radically opposed - the 
main activities are assigned to volunteers, while the minor part is carried out by civil 
servants. A system based on the Japanese model of voluntary probation officers is difficult 
to adopt in Western societies. But in the context of limited financial resources, in many 
countries, and in particular in theory, it is discussed the possibility some activities to be 
assigned to individuals or volunteers. 
 
Key words: probation, volunteer probation officers, Japan. 
 

 
I. Увод 
Броят на лишените от свобода в света непрекъснато се увеличава.1 Според деве-

тото издание на Световния списък на населението на затворите (World Prison 
Population List), публикувано през 2011 г., броят на лишените от  свобода в световен 
мащаб е повече от 10,35 милиона или с 20% повече от 1999 г., когато е публикувано 
първото издание на списъка.2 Едновременно с това все повече става ясно, че с лиша-
ването от свобода не винаги се постигат някои от най-важните цели на наказанието, а 
именно поправянето и превъзпитанието на осъдения. Ето защо от доста време въпро-
сът по-широкото използване на наказанията без лишаване от свобода е една от най-
важните теми за дискусия в теорията – юристи, социолози, криминолози. В съвре-
менните законодателни системи тези наказания са широко използвани – напр. проба-
цията в Обединеното кралство, глобата в Германия, Франция и редица скандинав-
ските държави и др.  

 
II. Предимства на наказанията без лишаване от свобода 
Основните негативи на наказанието лишаване от свобода са свързани с  несъвър-

шенство на системите за изпълнение на това наказание и са отдавна известни и без-
спорно утвърдени в правната литература.3  

а) При лишаването от свобода осъдените губят основни социални и трудови 
навици именно поради изолацията, която е елемент от същността на това наказание. 
С най-голяма сила това важи за дългосрочното лишаване от свобода. Не трябва да се 
пренебрегват и психологическите и физически негативни последствия от изолацията 
на осъдения. По този начин изолацията от обществото не винаги позволява да се 
постигнат целите на наказанието. 

                                                 
1 Global prison trends 2015, Penal Reform International Head Office; вж. още Pfaff, John. The micro 
and macro causes of prison growth. Georgia State University Law review, Vol.28, N 4, p. 2-3. 
2 Walmsley, R. (2015) World Prison Population List (единадесето издание актуално към 2015 г., 
достъпно онлайн) 
 

www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_prison_population_list_11th_ed
ition_0.pdf 
Изданието предоставя информация за броя на лишените от свобода в 223 държави, с изключе-
ние на данните за Еритрея, Северна Корея и Сомалия, които са недостъпни. От общия брой от 
10.35 млн. над 2.2 млн. е броят на лишените от свобода в САЩ, около 1.65 млн. в Китай, след-
вани от 640 000 в Русия и т.н. 
3 Лютов, К. Основни въпроси на наказанието лишаване от свобода. София: Издателство на 
БАН, 1967; вж. още Трайков, З. Наказателно-изпълнително право. Варна: Албатрос, 2007. 
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б) Лишаването от свобода често създава сериозни пречки за по-нататъшна 
ресоциализация и социална адаптация. Особено у нас липсват трайни и ефективни 
усилия от страна на държавата, които да улесняват този процес. Изолацията от оби-
чайната социална среда, загубата в голяма степен на социални връзки и навици и не 
на последно място негативното отношение на обществото което срещат лицата след 
освобождаването си са сериозни фактори, които обуславят един дълъг процес на 
постпенетенциарна адаптация. Възстановяването на такива навици е доста трудно. 
Подобно отношение и отпечатък носи само лишаването от свобода. Останалите нака-
зания не се възприемат от обществото толкова негативно. Всичко това обуславя и ви-
сокия риск от рецидив след изтърпяването на наказанието лишаване от свобода. 

Голяма част от тези негативни последици могат да бъдат избегнати чрез по-
широкото използване на ефективни наказания без лишаване от свобода, при които 
осъденият не се откъсва от обичайната си среда, трудовата си дейност и не губи 
социалните си връзки. Много криминолози, предимно американски, аргументират 
предимствата на наказанията без лишаване от свобода с икономически фактори, тъй 
като изпълнението им не е свързано със значителни разходи. Предимствата на 
наказанията без лишаване от свобода обаче са свързани най-вече с това, че позво-
ляват на осъдения да не се откъсва от обществото, обичайната си месторабота, 
ежедневния му живот търпи минимални изменения, не губи връзка със семейната 
среда и социалните контакти. Именно те са най-мощното и мотивиращо средство за 
въздействие според мен, а не криминалната атмосфера в местата за лишаване от сво-
бода.  

Наказанията без лишаване от свобода образуват подсистема от наказания, даваща 
възможност на съда да използва ефективно различни мерки за въздействие, съчетава-
щи имуществени санкции, ограничения за упражняване на различни права (профе-
сионална реализация, упражняване на определени дейности). Използването на такива 
наказания напълно съответства на принципа за икономия на наказателната репресия 
и използване на минимум наказателна принуда.  

Въпреки, че в последните години се наблюдава неголям, но устойчив спад на 
затворническата популация, все пак наказанието лишаване от свобода продължава да 
е най-често налаганото наказание от съдилищата у  нас. Справка на Националния ста-
тистически институт за 2016 г. показва, че от 28301 лица 22950 (или около 2/3 от 
общия брой) са осъдени на лишаване от свобода, 4172 са осъдени на пробация, 954 на 
глоба и на 218 лица са наложени други наказания.4 За съжаление данните от 2016 г.  
само потвърждават една устойчива тенденция в това отношение. В Таблица 1 са 
обобщени данни за наложените наказания лишаване от свобода, спрямо общия брой 
осъдени лица за периода от  2004 до 2016 г.5 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4 http://www.nsi.bg/bg/content/3762/осъдени-лица-по-глави-от-наказателния-кодекс-и-някои-
видове-престъпления-и-по-наложени 
5 Използвани са данни от  ИНФОСТАТ  https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=56 
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Таблица №1 
 

глоба % пробация % други %
2004 100 61,4 32,7 0,1 5,8
2005 100 60,4 24,3 9,7 5,4
2006 100 61,6 14,9 18,5 5,0
2007 100 54,1 11,2 30,2 4,5

2008* 100 51,1 8,9 36,7 3,4
2009* 100 50,9 7,4 38,1 2,9

2010 100 57,3 5,4 35,3 2,0
2011 100 64,7 3,9 29,9 1,4
2012 100 66,2 3,4 29,3 1,2
2013 100 65,9 3,5 29,5 1,1
2014 100 67,1 3,1 28,9 0,9
2015 100 67,6 3,2 28,4 0,8
2016 100 81,1 3,4 14,7 0,8

Общо без лишаване от свободаЛишаване от 
свобода  %

Общо %Година

 

* Единствено през 2008 и 2009 г. в статистиката на НСИ има и стойности в 
отделна графа „Непоказано”, които не са включени нито към тези за лишаване от 
свобода, нито към тези без лишаване от свобода. За 2008 г. процентното им учас-
тие е под 0,1%, а за 2009 г. - 0,7%. 

 

Наказанията са отражение на държавната политика в областта на наказателното 
право и изпълнението на наказанията. В това отношение у нас не се използва пълният 
потенциал на наказанията без лишаване от свобода. Наказанията без лишаване от 
свобода често са по-ефективни и с по-силен превантивен ефект от условното осъжда-
не, което често има само формално значение и не постига целите както на специална-
та, така и на генералната превенция. Най-голям потенциал от наказанията без ли-
шаване от свобода в това отношение има пробацията.  

 
III. История на пробацията 

 

1. История на пробацията в Европа  
През XIX в. като алтернатива на лишаването от свобода започват да се използват 

все по-често краткосрочното лишаване от свобода, принудителният труд, порицание-
то и др. наказания. Те обаче са с малка значимост до въвеждането на условното осъж-
дане. Едва тогава е създадена практически устойчива алтернатива, която да замести 
краткосрочното лишаване от свобода. В действителност това прави създаването на 
този институт едно от най-значимите постижения в сферата на наказателното право. 
Франция е първата страна, в която подобен закон е внесен в парламента през 1884 г. 
В проекта се подчертава колко е важно да се избягват последиците от краткотрайното 
лишаване от свобода. Въпреки това, едва през 1891 г. проектозаконът влиза в сила. 
Тази практика скоро е възприета и от други държави на континента – Португалия 
(1893), Норвегия (1894), Италия (1904), България (1904), Дания (1905), Швеция 
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(1906), Испания (1908), Унгария (1908), Гърция (1911), Холандия (1915) и Финландия 
(1918).  

Едновременно със законодателните промени, настъпили на континента, в страни-
те с обичайно право започва да се налага практика за освобождаване на извършите-
лите на престъпления при условия на добро поведение. Извършителят обещавал да 
плати гаранция, и в случай, че наруши някое от поставените условия, следвало осъж-
дане. В началото на деветнадесети век тези мерки започват да се прилагат все повече. 
На места като Бирмингам и Бостън, в допълнение към спирането на наказанието, е 
предвидена и някаква форма на надзор. Такава практика на комбиниране на условно-
то осъждане и на надзор води до създаването на отделен метод за справяне с извър-
шителите на престъпления, който впоследствие се нарича „пробация”, в известен 
смисъл „еквивалент” на континенталното условно осъждане. Като едновременно 
„обществено изобретение“, което възниква в Англия и Съединените щати института 
на пробацията разкрива редица общи черти с условното осъждане. 

За много страни в Европа възприемането на пробацията  започва  през първата 
част на 19-ти век, когато благотворителни и религиозни институции започват да пре-
доставят  материална и нематериална подкрепа на освободени затворници (Германия, 
Ирландия, Англия и Уелс, Люксембург и Швейцария). В годините след Втората све-
товна война започва процес на разширяване на т.нар. алтернативи на лишаването от 
свобода.6 Налага се виждането, че поправянето и превъзпитанието на едно лице е 
възможно не само в  пенитенциарните заведения, а в обществото, като това е по-
хуманно и не толкова скъпо. С нарастване на  икономическите разходи, свързани с 
изпълнение на наказанието лишаване от свобода, финансовите съображения се пре-
връщат в един от ключовите фактори за насърчаването на алтернативи, които не са 
свързани с лишаване от свобода в Европа. Тази тенденция е изразена особено ясно с 
приемането на Резолюция 76 (10), приета от Комитета на министрите на Съвета на 
Европа.7 Наказанията без лишаване от свобода са сравнително евтини наказания. 
Това, наред с липсата на необходимост от преодоляване на негативите от социалната 
изолация, е една от причините за широкото им използване. В съвременните наказа-
телноправни системи на редица държави предимство имат именно наказанията без 
лишаване от свобода, защото дават широки възможности за поправително и превъз-
питателно въздействие при използване на минимум принуда и срещу минимални 
средства за тяхното изпълнение. Чешката република е първата от бившите социалис-
тически държави, които възприемат пробацията през 1991 г. Други страни от Цент-
рална и Източна Европа също включват това наказание – Унгария (2003 г.), България, 
Словения и Румъния (2002 г.).8  

 
2. История на пробацията в България 
В голяма част от европейските държави се стига до объркване между института 

на освобождаване от изтърпяване на наложено наказание (условно осъждане) и 
суспендиране  на  наказанието  (suspended  sentence). В  първата  хипотеза  лицето  се 

                                                 
6 Sevdiren, Ö. Sevdiren, Ö. Alternatives to imprisonment in England and Wales, Germany and 
Turkey. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011, p. 31. 
7 Резолюция (76) 10 относно някои алтернативни наказателни мерки на лишаването от свобода 
Resolution (76) 10 on certain alternative penal measures to imprisonment. 
8 Durnescu, I. The future of probation in Europe: Common in the middle and diverse at the edge.  
Probation Journal, Vol. 60, N 3, p. 316-324. 
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осъжда с влязла в сила присъда, с която се налага наказание лишаване от свобода, но 
наложеното наказание не се изпълнява под определено условие – по време на изпита-
телния срок осъденият да не върши други престъпления и да учи или работи. Във 
втората хипотеза изобщо не се стига до осъждане, а на подсъдимия се налагат опре-
делени мерки за контрол или ограничения (пробация) вместо предвиденото в закона 
наказание лишаване от свобода. Именно това объркване относно същността на про-
бационните мерки е една от основните причини за неблагополучията и проблемите, 
свързани с прилагането на пробацията у нас. Пробацията наподобява условното 
осъждане, но не го заменя, а в някои случаи го допълва и дава възможност за пови-
шаване на неговата ефективност – например в действащия НК е указано, че при ус-
ловно осъждане, когато наложеното наказание е лишаване от свобода над 6 месеца, 
по време на изпитателния срок съдът може да постанови и пробационна мярка. При 
същите условия пробация може да бъде постановена и в случаите на условно-
предсрочно освобождаване. Това дава възможност за по-ефективен контрол над пове-
дението и взаимоотношенията на осъдения, той по-осезателно чувства санкционира-
щото отношение на държавата и едновременно с това може да разчита на съответст-
ваща институционална помощ и подкрепа. 

Понастоящем пробацията у нас е мярка, която от една страна се прилага като  вид 
наказание по НК, а от друга като мярка за надзор  през изпитателния срок на услов-
ното осъждане и условно предсрочното освобождаване. Пробационният надзор не е 
наказание, а гаранция или средство за по голяма ефективност на институтите на  ус-
ловното осъждане и условно предсрочното освобождаване. Тази особеност на проба-
ционния надзор се подчертава от две обстоятелства. През изпитателния срок на ус-
ловното осъждане и условно-предсрочното освобождаване, съдът може да постанови 
само една от посочените пробационни мерки в чл.42а НК. На второ място пробацион-
ната мярка, която съдът е постановил да бъде приложена  през изпитателния срок на 
условното осъждане или условно-предсрочното освобождаване не може да бъде при-
съединена или кумулирана с друго наказание пробация или лишаване от свобода.  

Идеята за въвеждане на пробацияв България бе свързана с търсене на алтернати-
ви на съществуващите наказания и най-вече на наказанието лишаване от свобода 
поради високото ниво на затворническата популация и пренаселеността на затворите; 
икономически фактори като годишните разходи на държавата за един затворник; 
социално-криминологически – високият брой на затворниците води до дейности само 
по задоволяване на елементарни жизнени потребности и липса на специализирани 
психологически, образователни и квалификационни услуги; политически фактори.9 
Ето защо въвеждането на пробацията у нас беше свързано с големи надежди и очак-
вания да предложи ефективна и действаща алтернатива на лишаването от свобода, а 
оттам и да доведе до намаляване на затворническата популация и намаляване на на-
казателната репресия. Наказанието „пробация” бе възприето в нашето наказателно 
право и включено в системата на наказанията през 2002 г. като най-тежкото наказа-
ние без лишаване от свобода в действащата система на наказанията.10 Влизането му в 
сила бе отложено за 2005 г., когато бе създадена детайлна законова регламентацията 
на реда на неговото изпълнение и изградена съответстваща административна струк-
тура. Едновременно с това бяха отменени две други наказания от системата по чл. 37 
от НК – задължително заселване и лишаване от право на местоживеене, а в санкциите 
на нормите на особената част  отменените наказания бяха автоматично заменени с 

                                                 
9 Василев, П.  Същност и съдържание на пробацията. Пробация, №  4, 2005. 
10 ЗИДНК, ДВ, бр. 92 от 2002 г. 
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пробация. Така на практика пробацията се налага за престъпления, за които преди 
това се налагаха отменените наказания задължително заселване и лишаване от право 
на местоживеене. 

 

Според Наказателния кодекс пробацията е съвкупност от ограничителни мерки за 
контрол и въздействие без лишаване от свобода, които се налагат заедно или поот-
делно. Пробационните мерки включват: 

- Задължителна адресна регистрация по местоживеене; 
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител; 
- Включване в квалификационни курсове и програми за обществено въздей-

ствие; 
- Ограничения в свободното придвижване, включващо: забрана за посещаване 

на посочени в присъдата места, райони и заведения; забрана за напускане на 
дома, който осъденият обитава, за определен срок от денонощието; забрана да 
напуска населеното място, по местоживеене; 

- Поправителен труд; 
- Безвъзмезден труд в полза на обществото. 
 

От своя страна посочените мерки са подразделят на задължителни и допълни-
телни, които се налагат по преценка на съда. Основните  мерки са задължителната 
регистрация по настоящ адрес и задължителните срещи с пробационенн служител. Те 
определят минималното съдържание на пробацията. Един по задълбочен анализ на 
видовете пробационни мерки дава основание и за други класификации на пробацион-
ните мерки – примерно мерки за контрол; мерки за надзор и подкрепа; възстанови-
телни мерки. Подробният анализ на същността и съдържанието на всяка от тези мер-
ки излиза извън обхвата на настоящото изложение. Освен  това проблемите на проба-
цията и отделните пробационни мерки са разглеждани детайлно и изчерпателно в 
редица самостоятелни научни разработки11, поради което няма да бъдат разглеждани 
тук. 

 
3. Изпълнение на наказанието пробация 
Организацията на изпълнението на пробационните мерки в различните държави 

се обуславя от множество различни фактори,12 но в почти всички европейски дър-
жави надзора над осъдените се осъществява от професионални пробационни служи-
тели.  

В повечето страни пробационните служби са подчинени на Министерство на 
правосъдието, най-често в структура, която контролира и местата за лишаване от сво-
бода – напр. Англия и Уелс, България, Дания, Естония, Финландия, Франция, Италия 
и др. В Ирландия, Румъния, Молдова, Португалия пробационните служби са подчи-
нени на независима национална агенция, а на други места като Шотландия например, 
няма пробационни служби, а еквивалентни дейности се извършват от социални ра-
ботници, които са част от отделите за социална работа на местните власти. В Слове-

                                                 
11 Велев, О. Мястото на пробацията сред наказателнитеэсанкции. София: Българска академия 
на науките, 2016., вж. още Георгиев, Т. Тежестта на наказанията по българското наказателно 
право в процеса по определянето и индивидуализацията им. - Studia Juris, 2016, № 2. 
12 Във федералните държави пробационните служби обикновено са организирани  на ниво 
провинция или щат (напр. Канада и САЩ) или на държавно (федерално ниво) - например 
Германия. или на още по-ниско ниво на управление (например, окръзи в някои щати).  
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ния също няма нито единна организирана пробационна служба. Пробационните дей-
ности и мерките за надзор се изпълняват от прокурори, центрове за социална работа 
и затвори.13 

Почти всички европейски пробационни служби получават финансиране изключи-
телно от националните министерства на правосъдието. Има само няколко изключе-
ния от това правило: в Австрия 87% от бюджета идва от Министерството на право-
съдието, 3,2% идват от провинции, 0,5% от местните власти и 2,6% от публичната 
служба по заетостта.14 В Шотландия също финансирането е държавно, а в Швейца-
рия, където властите в кантоните играят основна роля във всички аспекти на общест-
вения живот, има голямо разнообразие от организации, които финансират пробаци-
онните дейности. В някои държави пробационната служба няма независим бюджет, а 
общ бюджет със съдебната система (Румъния), или със системата на местата за лиша-
ване от свобода – ГДИН в България. 

Както и да са организирани структурата и финансирането на пробационните 
служби от изключително значение за тяхната ефективна работа е обезпечаването им 
с квалифициран персонал. Европейските пробационни служители са почти изключи-
телно щатни държавни служители. В това отношение те  следва да отговарят на усло-
вията за заемане на такава длъжност и обикновено трябва да притежават бакалавър-
ска степен или друга диплома по социална работа (Австрия, Дания, Ирландия, 
Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Северна Ирландия, Норвегия, Шотлан-
дия, Испания) или социална педагогика, психология, право и т.н.  В някои държави 
кандидатите трябва да имат и предишен трудов стаж (Ирландия, Франция).  Новите 
служители обикновено преминават въвеждащ курс на обучение от две (Ирландия) до 
шест седмици (Унгария), за да се запознаят с процедурите и специфичните дейности, 
които ще извършват. В много европейски страни въвеждащият курс е последван от 
различен период на контролирана практика, за да има гаранция, че новият проба-
ционен служител ще изпълнява адекватно възложените му задачи. В допълнение към 
уводната програма пробационните служби предлагат на своите служители обучение 
и на работното място по специални теми (злоупотреба с наркотици и алкохол, 
обществено обслужване и др.).  

 

Статистиката на Съвета на Европа показва голямо разнообразие в броя на про-
бационния персонал. В Италия през 2014 г. има 2048 щатни служители,  в Англия и 
Уелс около 17 000.15 В Германия 2500 държавни пробационни служители осъщест-
вяват надзор над около 180 000 осъдени лица.16 В различните държави е различна и 
тяхната натовареност. В Австрия законът определя максималния брой случаи възло-
жени на един пробационен служител да не са повече от 35. В Естония средното 
натоварване е 45-50.17  

 

                                                 
13 Durnescu, I. Цит. съч., с. 321-324. 
14 Пак там, с. 319. 
15 Council of Europe, Annual Penal Statistics SPACE II Survey 2014, „Persons Serving Non-
Custodial Sanctions and Measures in 2014’.   
16 Kury, H., Sato, M. Volunteers in the probation service. A comparison between Germany and Japan. 
In: Durnescu, I. and McNeil, F. (eds.) Understanding Penal Practice Chapter 6. Routledge, 2014. 
Около 900 от тези 2500 служители са социални работници, което означава, че средната натова-
реност на един пробационен служител е между 70 и 100 случая. 
17 През 2014 г. г. на щат в Естония са 210 служители, осъществяващи надзор над 8000 осъдени 
лица. 
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В някои страни работата на професионалните пробационни служители се 
подпомага от доброволци. Според статистическите данни на Съвета на Европа 
доброволци подпомагат или изпълняват пробационни дейности в Австрия, 
Финландия, Грузия, Италия, Румъния и Швейцария. Те имат ограничени посред-
нически функции в Полша и Латвия. В други държави съществуват частни 
организации, които подпомагат пробационните служби – Австрия (NEUSTART)18 и 
Холандия (Национална пробационна служба, Организация за психично здраве и 
Армията на спасението), но като цяло това не е много разпространена европейска 
практика. 

В много от азиатските държави, съществува силна традиция за включването на 
доброволни пробационни служители. В Япония около 50 000 души от почти всички 
обществени сфери служат като доброволци, заедно с по-малко от 1000 платени про-
бационни служители, работещи с приблизително 60 000 души, на които е наложена 
пробация или са условно предсрочно освободени. Във Филипините законът пред-
вижда, че за подпомагане на служителите от пробационните служби може да наз-
начават граждани с добра репутация и почтеност, които да действат като помощници. 
В Тайланд кандидатите за доброволци трябва да са навършили 20 години, да имат 
постоянно местопребиваване, да бъде грамотни, да бъдат почтени и честни, да имат 
подходящ доход, да спазват закона, да са завършили необходимите курсове за обу-
чение, предвидени от Министерството на правосъдието и да не са осъждани. 

В Африка доброволните пробационни служители за първи път са част от систе-
мата в Кения. Уганда също се стреми да включва доброволци, както и бивши из-
вършители на престъпления като лица за подкрепа на връстници, които могат да пре-
доставят напътствия. 

 
4. Моделът на пробация в Япония 
В Япония пробацията се изпълнява от професионални пробационни служители и 

доброволни пробационни служители (наричани по-нататък доброволци). Професио-
налните пробационни служители са държавни служители на Министерство на право-
съдието и за да бъдат назначени трябва успешно да преминат съответен държавен 
изпит. Доброволните пробационни служители са граждани, които по закон подпома-
гат работата на професионалните пробационни служители, но на практика осъщест-
вяват непосредствения надзор и корекционни дейности с осъдените.  

Япония има уникална и дългогодишна традиция за включването на доброволци в 
почти всички сфери на държавна или обществена дейност.19 Дейността по изпълне-
нието на наказанията, включително и наказанието пробация, не е изключение в това 
отношение. Официално началото на тази дейност е поставено още в началото на XX в., 
когато влиза в сила Закона затворите, който предоставя основната рамка за попра-
вяне на осъдените, но в страната съществуват още по-стари традиции, според които 
освободени предсрочно лишени от свобода са подпомагани от частни лица или ор-
ганизации.  По-късно през 1950 г. е приет Законът за доброволните пробационни слу-
жители, който определя правната рамка, основните принципи и целта на тяхната дей-
ност. Понастоящем сновните им правомощия и отговорности са уредени от два 
нормативни акта – Закона за доброволните пробационни служители (Volunteer 

                                                 
18 В Австрия и в германската провинция Баден-Вюртемберг частна организация, наречена 
„Neustart”, предоставя услуги по договор на правителството.  
19 Доброволци по правата на човека, доброволци в местата за лишаване от свобода и др. 
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Probation Officer Act)20 и Закона за поправяне на осъдените лица (Offenders 
Rehabilitation Act)21. Съгласно чл. 1 от Закона за доброволните пробационни служите-
ли „доброволците подпомагат лица, които са извършили престъпления и непълнолет-
ни, извършили противообществени прояви да се поправят, както и информират 
обществеността по въпросите на превенцията на престъпността.” Въпреки, че според 
закона доброволците имат допълваща роля по отношение на  дейностите, които не се 
покриват от професионалните пробационни служители, японската система разчита 
основно именно на доброволците. Това ясно личи от броя на лицата, на които е въз-
ложена тази дейност – с население от 127 милиона души, по данни на Министерство 
на правосъдието през 2014 г. са били заети 47,914 доброволци и 853 професионални 
пробационни служители.22  

На фигурата по-долу е представена динамиката в броя на доброволците, като 
през периода 2009-2014 г. се забелязва слаба, но устойчива тенденция към намалява-
не на техния брой.  

 
Фиг. 1 

 

 
 

Това се дължи на глобалните процеси, свързани с упадъка на традициите и 
семейните ценности навсякъде по света,  които не подминават и Япония. Това прави 
дейността на доброволците все по-непопулярна сред младите хора. Средната възраст 
на доброволните пробационни служители е 63,4 г., а що се отнася до професията, 
която упражняват, данните показват, че те представляват почти всеки сектор на 
обществото. Най-голямата група – 44.5% се състои от пенсионери, следвани от 

                                                 
20 Volunteer Probation Officer Act ( Act No. 204 of May 25, 1950). 
21 Offenders Rehabilitation Act  (Act No. 88 of June 15, 2007). 
22 http://www.moj.go.jp/ENGLISH/m_hisho06_00049.html. 
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домакини – 14.4%, 12.4% са заетите в индустрията и производството, а 10,9% се 
занимават със земеделие и риболов.23 

 

Към тях няма изисквания за специално образование или квалификация, но те 
трябва да отговарят на следните критерии: 

- да се ползват с добро име и уважение в местната общност; 
- да имат желание за работа и да разполагат с достатъчно време за изпълнение 

на дейността, която упражняват; 
- да са финансово стабилни; 
- да са в добро физическо и психическо здраве. 
 

Доброволните пробационни служители се утвърждават от Министъра на право-
съдието по препоръка на директора на пробационната служба, който преди това 
трябва да е получил разрешение от Комисията за подбор на пробационни служители 
(Probation Officers’ Screening Commission). Мандатът на новоназначените пробацион-
ни служители е двегодишен, но може да бъде продължен и не е рядкост много от тях 
да изпълняват дейността си десет или дори повече години. В законодателството не е 
предвидено специално обучение за доброволците, но Министерство на правосъдието 
осигурява такова за лицата, които за първи път се ангажират с тази задача. Дейността 
на доброволните пробационни служители не се заплаща, но е възможно разходите, 
направени във връзка с осъществяваната от тях дейност да бъдат възстановени. 

Доброволците си сътрудничат с професионалните пробационни служители при 
извършвенето на различни дейности.  Те  могат да бъдат обобщени в следните две 
категории: 1) корекционни дейности и 2) дейности по превенция на престъпността. 

4.1. Корекционни дейности 
Професионалният пробационен служител изготвя плана за изпълнение на присъ-

дата, а доброволеца осъществява прекия надзор и срещите с осъдения няколко пъти 
месечно, които често са в  дома на един от двамата. Доброволния пробационен слу-
жител има задължение: 

1)  да наблюдава и подпомага осъдените на пробация; 
2)  да проучи средата, в която след освобождаването ще живее лишен от свобода 

и да коригира проблемите, които могат да възникнат във връзка с неговата 
ресоциализация; 

3)  да проведе предварително проучване на кандидат за помилване или условно 
предсрочно освобождаване. 

 

Доброволният пробационен служител трябва да представя месечен доклад за 
напредъка на осъществявания от него надзор. Всеки доброволец средно контролира 
само от един до трима осъдени. Тъй като доброволецът и осъдените живеят в една и 
съща общност, те могат да се свързват помежду си не само седмично, но и ежед-
невно, както и по всяко време в случай на спешност (по закон срещите трябва да се 
провеждат най-малко два пъти месечно). В резултат на това поставените под про-ба-
ционен надзор и техните семейства гледат на доброволеца като съсед и приятел, а не 
само като представител на правителството. 

                                                 
23 Sakai, K. Community involvement and crime prevention in japan - extensive use of volunteer 
probation officers (VPOs). United Nations Asia and Far East Institute for The Prevention of Crime 
and the Treatment of Offenders, 2005, June, №117. 
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Изследвания, проведени от японското Министерство на правосъдието, показват, 
че успешните резултати от работата на доброволните служители се крият най-вече в 
индивидуалното внимание, което могат да отделят на всеки нарушител, тъй като те 
често са възприемани от осъдените като приятели и наставници, а не само като авто-
ритети. Много осъдени, са мотивирани към промяна именно поради факта, че някой е 
проявил интерес към тяхното благополучие и се чувстват задължени да работят за 
поправянето и превъзпитанието си.  

 

Важен аспект от дейността  дейност е оказването на помощ за намиране на рабо-
та или жилище на лица, които са предсрочно освободени или поставени под проба-
ционен надзор. Подпомагането на лица в нужда е изключително важно, тъй като е из-
вестно, че именно началния период след освобождаването на осъдения от местата за 
лишаване от свобода е най-критичен за повторно извършване на престъпление. За 
тази цел на територията на цялата страна функционират т.нар. „преходни жилища“ 
(halfway houses)24, в които се предоставя възможност лица в нужда да бъдат настане-
ни и устроени на работа, а при необходимост и да получат специализирана помощ – 
напр. за преодоляване на зависимост от наркотични вещества. Тези жилища се 
финансират от Министерство на правосъдието, организации с нестопанска цел или 
частни лица. На фигурата  по-долу е представено разпределението им на територията 
на цялата страна, съответно за мъже, жени, непълнолетни или от смесен тип. По дан-
ни на министерство на правосъдието техният брой е 104. 
 

Фиг. 2 

 

 
 

                                                 
24 В Япония се използва термина „Offenders Rehabilitation Facility”. Те функционират отпреди 
повече от 120 години, финансирани и подпомагани от частни лица или религиозни органи-
зации. 
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4.2. Дейности по превенция на престъпността 

Япония е известна по света като една от държавите с най-ниско ниво на престъп-
ността. За справяне с това обществено явление не се разчита само на корекционната 
дейност – доброволните пробационни служители са много активни и в редица дей-
ности по превенция на престъпността в тясно сътрудничество с пробационните служ-
би, Министерството на правосъдието и други национални и местни агенции, учили-
ща, полиция, други доброволци и доброволчески организации. Примери за такива 
дейности са провежданите от доброволци: 

1) Кампании и различни събития като музикални концерти, изложби, лозунги за 
кампании за превенция на престъпността в телевизионни клипове, радио 
реклами, билбордове и електрически бюлетини в центъра на града и спортни 
стадиони; 

2) Публични симпозиуми или форуми за проблемите на младежката престъпност; 
3) Малки дискусионни срещи в местните квартали; 
4) Подпомагане на уязвими членове на общността – например подпомагане на 

дейности за отглеждане на деца от млади майки, откриване на ad hoc детски  
клиники, организиране на обществени услуги; 

5) Дейности за набиране на средства – благотворителни концерти, благотвори-
телни базари, молби за дарения. 

 

Тези дейности са насочени към обикновените граждани, жителите в местната 
общност, учениците от началните и средните училища и се провеждат през цялата го-
дина. Освен това ежегодно месец юли се провеждат национални кампании за превен-
ция под егидата на Министерството на правосъдието. 

Статистиката показва, че само между 9-14% от осъдените, извършват друго прес-
тъпление в рамките на една година от прекратяването на надзора.25 

На базата на казаното до тук можем да направим извода, че този модел с участие 
на доброволци е изключително успешен и доброволците имат много голям потенциал 
да коригират поведението на осъдените и да доведат до промяна в общественото от-
ношение към тях. За да обясним този успех обаче не можем да подминем факта, че в 
японското общество ролята на семейството  и местната общност, е съвсем различно 
от западноевропейския модел, който ние познаваме.  

 
IV. Теория за неформалния контрол 

Без анализ на основните ценности, които стоят в основата на модела на добро-
волните пробационни служители, подобно сравнително изследване би било само по-
върхностно. Японците смятат, че подкрепата и участието на обществеността в попра-
вянето и превъзпитанието на осъдените е необходим елемент от ефективната превен-
ция на престъпността. За успешната борба с престъпността не е достатъчно да бъдат 
използвани само ресурсите на държавата. Съществено значение тук има и включва-
нето на обществеността или т. нар. неформален (социален) контрол. Официалният и 
неформалният (социален) контрол над престъпността се използват, за да бъдат въз-
препятствани лица да извършват престъпления в много общества.  

 
 

                                                 
25 Kury, H., Sato, M. Volunteers in the probation service. A comparison between Germany and Japan. 
In: Durnescu, I. and McNeil, F. (eds.) Understanding Penal Practice Chapter 6. Routledge, 2014. 
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Термините формален и неформален контрол не се използват еднозначно в лите-
ратурата. Формалният контрол е юридически, предвиден в закона  и санкциониран от 
държавни органи като полиция, съд, корекционни институции и др., докато неофи-
циалният контрол e този, извършван от неформални групи като семейството и мест-
ната общност, на базата на морални принципи.26  

За да изследва отношението към формалния и неформален контрол над прес-
тъпността през 2011 г. китайският професор Джианг провежда изследване сред сту-
денти, за да проучи влиянието на формалния и неформалния контрол над престъп-
ността.27 Респондентите класират семейството като най-важния механизъм за предот-
вратяване на престъпността, следван от колеги, полицаи, училища, квартали, центро-
ве за поправяне и съдилища. Участниците в изследването признават, че и двата вида 
контрол са важни в ограничаването на престъпността, но определят неофициалния 
като по-ефективен. Мобилността (създаваща по-голяма анонимност, големината на 
населеното място и възрастта, са фактори, които се свързват с по-голям успех на 
формалния контрол над престъпността, докато студентите, които са израснали в в 
малък град или в провинцията са склонни да оценяват неофициалния контрол като 
по-ефективен. Те смятат, че страхът от отхвърляне от семейството, съседите и връст-
ниците е по-силен възпиращ фактор за престъпността, отколкото страхът от наказа-
ние от закона. Много учени свързват ниското ниво на престъпност в Япония именно 
с важната роля на неформалния контрол. 28 

В Япония за контрол над престъпността се използват ефикасно и двата вида 
контрол.29 Извън англосаксонската правна система наказанието пробация има дъл-
боки исторически корени в Япония. Една от основните характеристики, на базата, на 
които е построена системата за изпълнение на наказанията в Япония още от ерата 

                                                 
26 Формалният контрол е характерен за западните общества и е основан на принципите на 
европейската философска школа (Ж.Ж. Русо, Т. Хобс), която определя човешката природа като 
егоцентрична и за да бъде възстановен социалния ред и стабилността, са необходими външни 
регулатори като обществения договор и законите. За повече вж. Jiang, Sh., Lambert, G.E., Saito, 
T. Formal and Informal Control views in China, Japan and the US. Journal of Criminal Justice, 42, 
2014, p. 37. 
27 Jiang, Sh., Lambert, G.E., Saito,T.,  Hara, J. University Students’ Views of Formal and Informal 
Control in Japan: An Exploratory Study. Asian Criminology (2012) 7, p.137–152. Изследването е 
проведено сред 267 младежи на възраст от 18 до 24 години, обучаващи се в магистърска прог-
рама по криминология. 
28 Ames, W. L. (1981). Police and community in Japan. Berkeley: University of California Press.; 
Bayley, D. H. (1991). Forces of order: Policing modern Japan. Berkeley: University of California 
Press.; Fenwick, C. R. (1985). Culture, philosophy and crime: the Japanese experience. International 
Journal of р. Comparative and Applied Criminal Justice, 9, 67–81.; Komiya, N. (1999). A cultural 
study of the low crime rate in Japan. British Journal of Criminology, 39, р.369-390. 
29 Неформалния контрол има дълбоки традиции в Япония като корените му датират още от 4 
век, когато прониква учението на Конфуций, според когото „Ако ръководиш хората държавни-
чески и  според закона, като налагаш наказания, ще избегнеш нарушаването, но няма да има 
чест и срам. Ако се ръководиш според морала и благоприличието, ще има чувство за срам и 
много от тях ще са в правия път.” Terrill, R. J. World criminal justice systems: A survey. 
Cincinnati, Anderson Publishing. 2003, р.603. Така неформалният контрол винаги е бил и все 
още продължава да бъде сериозен механизъм за контрол в японското общество, въпреки въз-
приетият западен модел на формален контрол.  
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Мейджи, е силната роля на частния сектор и участието на гражданите.30  Добровол-
ните пробационни служители осъществяват неформален контрол, тъй като участват 
на доброволен принцип.31  

Независимо, че същността и  целите на наказанието пробация  в японския и за-
падния модел са доста сходни, постигането им и начина на изпълнение на това нака-
зание коренно се различава. Най-същественото различие е в ролята на доброволните 
пробационни служители. В Европа пробацията се изпълнява от квалифицирани дър-
жавни служители, докато японският модел е коренно противоположен – основните 
дейности са възложени на доброволци, а съвсем малака част се осъществява от дър-
жавни служители.  

Различията между японския и западния модел се основават на това дали 
пробационният надзор се възприема като „професия, в която са необходими оп-
ределени знания” или като „занятие, за което се изискват определени способ-
ности“.32 В Япония доброволният пробационен надзор е дейност, за която не е необ-
ходима определена формална квалификация, докато в Америка, Европа и у нас про-
бацията е професия. Това обуславя и трудността доброволци да се ангажират с под-
помагане на пробационната дейност у нас и в Европа.  

Възлагането на възпитателни грижи на граждани не е нещо ново и непознато у 
нас. Този модел е доста сходен с отменения институт на  предаване на обществено 
поръчителство – Глава осма, Раздел I, Условно освобождаване от наказателна 
отговорност с предаване на обществено поръчителство33. Както отбелязва и Ив. 
Ненов „по тия правни особености предаването на обществено поръчителство има 
известно сходство с пробацията, но то е оригинален институт на източноевропей-
ските правни системи, свързан с линията на ограничаване на приложното поле на 
наказателната репресия и нейната замяна с мерки за обществено въздействие (нефор-
мален контрол – бел. авт.).“ 34 Подобно сравнение с пробацията прави и Ст. Павлов, 
който определя общественото поръчителство като дейност, която замества държав-
ната дейност по въздействие с наказателни мерки.  Според автора въпреки сходство-
то си двата института разкриват и съществени различия, тъй като общественото 
поръчителство изразява тенденцията за все по-широко участие на обществеността в 
работата на държавните органи и частично прехвърляне на отделни държавни 

                                                 
30 Доброволните пробационни служители, частните центрове за освободени от местата за ли-
шаване от свобода и други примери формират една уникална система, базирана на публично-
частно партньорство. (Offenders Rehabilitation, p. 8-10). 
31 Изпълнението на наказанието и надзора над осъдените се осъществява от професионални 
пробационни служители (hogo kansatsu san) и доброволни пробационни служители (hogoshi). 
Професионалните пробационни служители са около 1000, докато доброволците са над 50 000 
(максималният допустим брой е 52500). Това са граждани с безупречна репутация и добро име 
в обществото, които са избрани и назначени от Министерство на правосъдието. Те не полу-
чават възнаграждение, но направените от тях разходи, свързани с изпълнение на възложените 
им функции подлежат на възстановяване. Именно те осъществяват надзора и възпитателната 
работа с осъдените на пробация. Средната натовареност на един доброволен пробационен 
служител е 5 случая (White paper on crime). 
32 Durnescu.I., McNeil Understanding Penal practice, Chapter 6. Kury, Helmut & Sato, 
Mai.Volunteers in the probation service. A comparison between Germany and Japan. Routledge, 
2014, p. 100. 
33 Отм. ДВ, бр. 62 от 1997. 
34 Ненов, И. Наказателно право на Република България. Обща част. Книга втора. ред. А. 
Стойнов, София: Софи-Р, 1992, с. 315. 
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функции и задачи върху обществеността.35 Очевидно още тогава институтът не се 
прилага широко, тъй като авторът отбелязва, че „това не засяга неговото принципно 
значение, нито това, че с течение на времето няма да намери своето място като 
своеобразен метод в борбата с престъпността”. Предвидена е била възможност на 
граждани да се възлагат грижи по ресоциализацията на лишени от свобода – в чл. 6, 
ал. 2 и ал. 3 отмененият ЗИН предвижда, че съдът може да възлага възпитателни 
грижи и върху отделни лица с тяхно съгласие и срещу съответно заплащане.36  

 

Въпреки коренната промяна в обществено-исторически план след 1989 г. не смя-
там, че ролята на обществеността следва да се омаловажава. Тъкмо напротив, в едно 
демократично общество е от изключителна важност участието на гражданите в раз-
личните форми на управление и вземане на решения на всяко ниво. И сега същест-
вуват законодателни предпоставки за успешното прилагане на тази форма на кон-
трол:  

- Предвидената в чл. 4, ал. 1 от ЗИНЗС възможност за взаимодействие между 
държавни органи, специализирани правителствени и неправителствени органи-
зации;   

- Такава форма на контрол не много успешно се прилага и спрямо непълнолетни. 
Глава VIII. Обществени възпитатели от ЗБППМН урежда задачите, правата и 
задълженията на фигурата на обществения възпитател.37 Без да отричаме не-
обходимостта от осъвременяване на законодателството в тази деликатна мате-
рия, можем само да се надяваме, че с новия закон, който ще замени ЗБППМН, 
тази форма на неформален контрол ще бъде запазена;38 

- Не особено ефективно, но все пак реално, е участието на наблюдателните ко-
мисии към Общинските съвети по ЗИНЗС. Това е една много добра основа, 
върху която да се надгради и запълни реално със съдържание изключително 
важната дейност по ресоциализация на лишените от свобода;  

- В чл. 67, ал. 1 от НК все още предвижда възможност, когато отложи изпълне-
нието на наказанието, съдът да има възможност да възложи на съответната 
обществена организация или трудов колектив с тяхно  съгласие  полагането  на 

 

                                                 
35 Павлов, Ст. Обществено поръчителство за поправяне и превъзпитание на виновния. София: 
БАН, 1969, с. 102-103. В цитираното съчинение авторът прави сравнение и с други форми на 
участие на обществеността като 1) института на съдебните заседатели, който осигурява учас-
тие на гражданите в една държавна функция-функцията по процесуалното ръководство и 
решаването в наказателния процес. 2) института на обществените обвинители и обществените 
защитници, вж. с. 56-57. 
36 Съдът може да възложи на съответните обществени организации или на отделни лица с 
тяхно съгласие възпитателните грижи за осъдените, а министерството на правосъдието, съгла-
сувано с комитета по труда и социалното осигуряване, определя случаите и реда за заплащане 
възнаграждение на натоварени с възпитателни грижи лица.  
37 Практиката показва, че сравнително рядко се налагат възпитатели грижи, тъй като в пове-
чето случаи съдът налага мярка „работа с пробационен служител“ т. 5 от Отчета на Местната 
комисия за БППМН в гр. Бургас. Няма да се спираме на въпроса по-подробно, поради ограни-
чения обхват на изложението. 
38 По-подробно вж. Чинова, М. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, 
извършени от непълнолетни, София: СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 
1986. 
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 възпитателни грижи спрямо осъдения през изпитателния срок. В ал. 2 е предви-
дена възможност възпитателните грижи за условно осъдения да бъдат възло-
жени на определено лице. С други думи предпоставките в закона за осъ-
ществяване на неформален контрол върху условно осъдени са налице. Липсва 
само законовата рамка, тъй като съгласно чл. 67, ал. 5 от НК  предвижда, че 
редът и начинът за прилагане на тези разпоредби се уреждат със закон. Не виж-
дам пречка това да стане не с нарочен акт, а с изменение и допълнение на вече 
съществуващ закон, какъвто е ЗИНЗС. 

 

За съжаление в последните 27 години у нас се отрича тази форма на социален 
контрол, докато успешният модел според нас включва именно съчетание между тези 
две форми. Има много начини обществеността да бъде включена в борбата с престъп-
ността във всички фази на наказателния процес. Към настоящия момент това става 
само в съдебната фаза с участието на съдебните заседатели. Адаптирането на подоб-
ни модели разбира се е възможно само като се отчитат спецификите на всяка социал-
на, политическа и културна среда, в която функционира наказателното правосъдие и 
участието на обществеността. 39  

 
V. Доброволни пробационни служители в Европа 

В Европа също можем да намерим примери за подобно взаимодействие между 
професионални и доброволни пробационни служители. В Австрия и германската 
провинция Баден-Вюртемберг неправителствената организация Neustart осъществява 
пробационни дейности съвместно с доброволци.40 Организацията има договорни 
отношения с Република Австрия и Министерство на правосъдието и се финансира 
основно от държавата като частна организация, предлагаща социални услуги. Мини-
стерство на правосъдието, осигурява около 90% от бюджета на организацията, а дру-
ги министерства и общности осигуряват останалата чат от финансирането. Минимал-
на част от финасирането се осигурява и от страна на Европейския съюз. В Австрия 
Neustart разполага с 582 професионални пробационни служители, подпомагани от 
955 доброволци. Кандидатите за доброволци трябва да са навършили 25  години, да 
покажат обвързване с ангажимента си и да са комуникативни и способни да се 
справят с критични ситуации. Те работят под ръководството на опитен професиона-
лен пробационен служител, който може да се намеси в случаи, които са по-сложни и 
изискват по-интензивна намеса.  

Всички 1542 служители и доброволци, през 2016 г. са упражнявали надзор над  
40 462 осъдени лица. До 2017 г. Neustart е надзиравала 285 000 осъдени, 62% от 
които след този надзор не са извършили други престъпления. 

В провинция Баден-Вюртемберг стартира пилотен проект, с който натовареност-
та на пробационните служители е намалена от 100 на 60 случая, а в един от проек-
тите 120 доброволци упражняват надзор над 150 осъдени лица.  

 
 
 

                                                 
39 Lu, H., Liang. B. Public Participation in Criminal Justice System in Asia. Special Issue in Asian 
Journal of Criminology. 2011,Vol. 6, No 2, p. 129. 
40 Вж.  https://www.neustart.at/at/en/ за Австрия. 
Вж. http://www.neustart.org/org/de/ за Германия. 
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VI. Заключение  
Въпреки, че в повечето европейски страни има добре развита доброволческа 

дейност в най-различни сектори, гражданите, които по един или друг начин участват 
в наказателното правосъдие са под 1%.41 Те не са обхванати от някаква организация, 
която да контролира тяхната дейност за разлика от страните, в които е широко застъ-
пено участието на доброволци в пробационните дейности. 

Въпреки, че в повечето европейски законодателства не съществува законова  
пречка за по-широко включване на доброволци в дейности по подпомагане на про-
бационните служители, използването на този обществен ресурс все още е доста огра-
ничено. Разбира се система, основана на японския модел на доброволни пробационни 
служители е трудно да бъде възприета в западните общества. В условията на ограни-
чен финансов ресурс в много държави и най-вече в теорията се дискутира възмож-
ността в бъдеще да се възлагат все повече дейности на частни лица или доброволци, 
което да разтовари държавата от някои функции.42 Адаптирането на подобни модели 
е възможно само след като внимателно се отчетата и анализират спецификите на 
всяка социална, политическа и културна среда.  
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ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ПОЛУЧИЛИ ЗАКРИЛА 

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
/политико-правни аспекти/ 

 

проф. Веселин Цанков, д.ик.н.* 
Бургаски свободен университет 

 

 
Резюме: В тази статия се разглеждат политическите и правни аспекти на мигра-
ционната криза и произтичащия миграционен натиск върху ЕС и Република 
България. Статистика, проследяване на причините и хронологията на събитията, 
последици и възможни адекватни политически, правни и практически решения за 
интеграция на хората, получили закрила в Република България. 

Ключови думи: миграция; бежански статут; национална система за интеграция 
 
Abstract: This article discusses the political and legal aspects of the migration crisis and 
the resulting migratory pressure on the EU and the Republic of Bulgaria. Statistics, 
tracking the causes and chronology of the events, consequences and possible adequate 
political, legal and practical solutions for integration of people received protection in 
Republic of Bulgaria. 

Key words: migration; refugee status; national protection system; integration 
 
 

Увод 
Миграцията е и ще продължи да бъде глобален феномен. Когато е добре насочва-

на, управлявана и регулирана, тя може да донесе ползи не само за националните тру-
дови пазари и икономическия растеж на ЕС като цяло, но и за имигрантите и за дър-
жавите им на произход. Разбира се остава въпроса какво се случва и какви са 
последствията за държавите на произход, за така наречените „транзитни държави и 
т.н. Като резултат на продължаващите кризи в Сирия и в други райони по света се 
предполага запазване на тенденцията за нарастване на броя на лицата, които търсят 
или вече са получили закрила в Република България. Това е факт и в други държави в 
Европа и по света. Какво обаче се случва с хората, след като получат де юре закрила 
в така наречените „приемащи държави“? Имат ли те шанс да забравят преживените 
ужаси и да започнат смислен и пълноценен живот или отново попадат в лабиринт на 
объркан свят, на общество и хора, които не ги приемат, които ги избягват и от-
блъскват? 

Отговорът на този въпрос е свързан с интеграцията на получилите закрила в 
съответните местни общности и във възможността да се трудят и да живеят свобод-
но. Именно поради тази причина приемам тезата, че без истинска интеграция в прие-
мащите държави, не може да се говори за закрила в пълния смисъл на тази дума. 

                                                 
* 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. 
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В западна Европа – Белгия, Франция, ФРГ, Холандия, Швеция и други държави 
вече трето поколение имигранти и бежанци живеят в техни обособени общности и не 
приемат традициите, културата и начина на живот на гражданите на приемащите 
държави. Нещо повече, опитват се и налагат своя начин на живот – религия, стерео-
типи, културни нагласи, навици и традиции. Някои от тях, като групата на сомалий-
ците в Швеция, с малки изключения разбира се, тъй като не може да се абсолютизи-
ра, не работят и живеят на социални помощи. Трябва ли да отстъпят от общоприетите 
правила и норми на поведение гражданите на държавите, които са предоставили за-
крила и длъжни ли са получилите закрила да се съобразяват с правилата на местните 
общности? Къде е мярата? Много сложен въпрос. 

Може би в основата са публичния интерес и правила. Ако новопристигналите не 
нарушават законите на приемащата държава, правилата свързани с обществения ред 
и националната сигурност, с добрите нрави  и традиции, те са свободни да проявяват 
своите обичаи и нрави. Какво се случва обаче, когато настъпи конфликт – не желание 
и отказ от образование, от работа, липса на интегриране, кражби, изнасилвания, гра-
бежи, терористични актове, заплахи за унищожаване на християнството и за появата 
на нов халифат, наречен Европа? 

Без интеграция на получилите закрила и другите законно пребиваващи чужденци 
и взаимно разбиране и отстъпки с местните общности е невъзможно. Аналогична е 
ситуацията и в Република България. Интеграцията в българското общество е единст-
веното трайно решение за получилите международна закрила. То е израз на ангажи-
менти на Република България по отношение на нейното участие в Общата система на 
ЕС за убежище и свързаните с това предизвикателства за българското общество, за 
социалната системи и трудовия пазар. Наложително е прилагане на програми и мер-
ки, свързани с решаване на проблемите с адаптацията и интеграцията на лицата, по-
лучили статут на бежанец и хуманитарен статут. Тъй като получилите убежище от 
Президента на Република България са единични случаи, не ги коментираме в 
настоящата публикация. 

 
І. Понятие и необходимост от интеграция 

Процесът на интеграция е сложен и продължителен, включва различни взаимо-
свързани политически, правни, икономически, социални и културни измерения, като 
всички те са важни за постигане на успешна социална реализация и пълноценен 
живот на получилите закрила. Интеграцията е двупосочен процес, включващ взаимно 
приспособяване и участие както от страна на получилите международна закрила, 
така и от страна на приемащото общество. 

Интеграционните мерки са в компетенциите на държавите членки на ЕС и се 
съобразяват с техните исторически традиции, законодателство, правоприлагане и 
конкретни потребности. Тези мерки трябва да се осъществяват в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС (чл. 79, ал. 4 от Договора за функционирането на 
ЕС /ДФЕС/. Приемаме и подкрепяме тезата, че „добре управляваната миграция, както 
и ефективните и балансирани политики за интеграция допринасят за постигането на 
целите на стратегията на ЕС за растеж Европа 2020”. Интеграцията е динамичен, дву-
странен процес на взаимно приспособяване между имигрантите и жители на държа-
вите-членки на ЕС. Този процес изисква съвместни усилия и е от значение за реали-
зирането на позитивния потенциал на миграцията. Общите основни принципи на 
политиката за интеграция на имигранти в ЕС, приети през ноември 2004 г., пред-
ставляват рамка за сътрудничество в политиката в областта на интеграцията в ЕС, 
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позовавайки се на която държавите членки могат да преценяват своите собствени 
усилия. Съществуват множество правни актове и документи, финансови инструменти 
на ЕС, Европейския форум за интеграция, Европейския уебсайт за интеграция, наръч-
ници, показатели и модули, покриващи различни аспекти на интеграцията. Държави-
те членки са разработили значителен брой добри практики за интеграция. Въпреки 
това потенциалът на тези принципи не е напълно оползотворен и са факт редица не-
благополучия. Търси се по-балансиран подход в защитата на европейските ценности, 
в борбата с предразсъдъците и в уважението към многообразието с цел насърчаване 
на толерантността и не дискриминация в европейските общества. Доброволното 
сътрудничество между приемащите държави и страните на произход на етап преди 
заминаването може да улесни приемането и интеграцията на национално, регионално 
и местно ниво. Държавите членки биха могли да работят заедно със страните на про-
изход, за да информират гражданите им относно рисковете от незаконната миграция 
и възможностите за законна миграция и за да се улесни изучаването на чужди езици, 
професионално обучение и професионална квалификация и преквалификация. Всяка 
държава-членка носи своята отговорност при овладяване на кризи, но в същото време 
е необходимо да бъде прилагана единната европейска политика за сътрудничество, 
която да бъде реално изградена на принципите на истинска солидарност и споделяне 
на отговорностите. Прилаганите към момента мерки в израз на солидарността не са 
пропорционални на днешните предизвикателства. Солидарността и справедливото 
разпределение на отговорността между държавите членки следва да се проявяват 
във всички политики – управление на границите, убежище и миграция, така, както е 
посочено в чл. 80 от ДФЕС. Необходим е нов механизъм за справедливо разпределя-
не на отговорностите при отчитане на обективните критерии за равномерно разпреде-
ление на натоварването при прием на бежанци според различни индикатори като 
брой население, етнокултурен състав, брутен вътрешен продукт, средни годишни до-
ходи, жизнен стандарт, географско положение, процент на безработица в дадена дър-
жава членка, доходи при пенсиониране и др.  

Изпълняваните до 2013 г. от Държавната агенция за бежанците (ДАБ) тригодиш-
ни Национални програми за интеграция на бежанците в Република България се осно-
ваваха на не голям брой търсещи и получили закрила в България. През тези периоди 
в Интеграционния център гр. София са се включвали около 50-60 лица средного-
дишно. 

Новата реалност изисква нови подходи, решения и практики. Разработена е 
Национална стратегия за интеграция на чужденци, получили международна закрила, 
с конкретни политики и осигуряване от централните и местни власти за периода 
2014-2020 г. Процесът на интеграция не може да се осъществи без ефективно парт-
ньорство между изпълнителната власт, органите за местно самоуправление, структу-
рите на гражданското общество и частния сектор. България не би могла да се справи 
с предизвикателствата без подкрепата на Европейския съюз (ЕС) и международните 
организации. Трябва да се намерят механизми за по-справедливо разпределение на 
натоварването и разпределянето на отговорността за получилите закрила между 
общините. Същевременно е необходим междукултурен диалог и отваряне на вратите 
към различните, от страна на приемащото общество. 

Националната стратегия за интеграция на лицата, получили международна закри-
ла в Република България (2014-2020 г.), включва основните принципи, заложени в 
международно, европейското и национално законодателство, а именно: Конвенцията 
на ООН за статута на бежанците, Протокола за статута на бежанците, Хартата за ос-
новните права на ЕС, регламентите и директивите, имащи отношение към Общата 
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система на ЕС за убежището, Насоките и препоръките на Службата на Върховния 
комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), Конституцията на Република България, 
Закона за убежището и бежанците. Стратегията описва какви трябва да бъдат дейст-
вията на държавните институции, органите за местно самоуправление и неправител-
ствените организации за създаване на икономически, социални, политически и кул-
турни предпоставки за успешна интеграция. Използван е опит и добрите практики на 
други държави членки на ЕС (Франция, Австрия, Унгария, Дания, Швеция, Чехия и 
др.), както и препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и раз-
витие и на Международния център за развитие на миграционната политика. 

Успоредно с изготвянето на стратегията, бяха направени изменения и допълне-
ния в Закона за убежището и бежанците (ЗУБ). В Преходни и заключителни разпо-
редби са включени изменения на законодателството в отделните направления на 
интеграцията, като образование, здравеопазване, социално подпомагане, закрила на 
детето.  

 
ІІ. Политики и практики на Република България в областта  

на интеграцията 

Политиката на България в областта на интеграцията към момента се основава на 
националните ценности и интереси, както и на принципите на ООН, на Съвета на 
Европа, на ЕС за управление на миграционните процеси – спазване на законите и 
защита на правата на човека, координация и партньорство, прозрачност, анализ, рав-
ни възможности и др. Политиките и практиките по интеграцията са част от политика-
та на държавата в областта на миграцията. Република България обикновено не е же-
лана, като цел за имиграция и броят на имигрантите в страната е по-малък от 1% от 
общото население. Провежда се миграционна политика, насочена към привличане на 
висококвалифицирани имигранти и подобряване и улесняване на интеграцията им. 
Наблюдава се тенденция на постепенно, но трайно превръщане на Република 
България на държава която привлича имигранти. Все повече чужденци избират да 
учат, да се квалифицират, да работят, да почиват и да ползват минералните води и 
здравеопазването на Република България. Това налага по-добро управление на 
имиграционните процеси, като това включва и превръщането на интеграцията в същ-
ностен елемент на миграционната политика. 

Националното законодателство на Република България е приело и прилага съот-
ветните актове на ООН, Съвета на Европа и ЕС в областта на миграцията, интегра-
цията и убежището. Цели се ефективно управление на миграционните процеси във 
всичките им фази, справедливо отношение към гражданите на трети държави, извън 
ЕС, които пребивават законно в държавите членки на ЕС, както и за предотвратяване 
и противодействие на незаконната миграция и трафика на хора. Основните правни 
актове в тази област са Закона за чужденците в Република България, Закона за 
българските лични документи, Закона за влизането, пребиваването и напускането на 
Република България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, Закона 
за българското гражданство, Закон за борба с трафика на хора, Закон за убежището и 
бежанците, Закон за насърчаване на заетостта, Закона за гражданската регистрация и 
други. 

Общият брой на чужденците, които законно пребивават на територията на 
Република България, трайно се увеличава през последните десет години, което е 
естествен резултат от икономическото развитие и пълноценната интеграция в ЕС. 
Характерът на имиграционната ситуация в Република България се променя в резул-
тат на демографските процеси, разширяването на ЕС на изток, както и на глобализа-
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цията на съвременния свят. Периодичните икономически кризи също оказват влия-
ние върху имиграционната ситуация. 

Република България не прави изключение от общите тенденции за увеличаване 
на мобилността на населението. В резултат на значителната емиграция през послед-
ните десетилетия и влошаващата се демографска ситуация в определени отрасли се 
наблюдава траен недостиг на квалифицирана работна сила. Това прави имигрантите с 
квалификация, отговаряща на потребностите на секторите на българската икономика, 
в които има недостиг на работна ръка, много важна целева група на политиката в об-
ластта на интеграцията. За целта е необходимо привличане на имигранти със съответ-
но образование и квалификационен профил. 

Интеграцията на гражданите от трети държави, получили международна 
закрила в България, е приоритет по причини от хуманен, социален, икономически  
и друг характер, както и от гледна точка гарантиране на обществения ред, национал-
ната сигурност и сигурността на ЕС. В преамбюла на Конституцията са посочени 
общочовешките ценности, около които се обединява българското общество: свобода, 
мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост. България осъществи своя 
преход към демокрация като заложи на етническия мир и единството на българската 
нация – общност от равноправни граждани, които имат различен етнокултурен и ре-
лигиозен произход. Засиленият миграционен натиск завари неподготвени институ-
циите и обществото и бяха отчетени прояви на ксенофобия и нетолерантност към 
бежанците. В тази връзка политици, общественици, граждани се разграничиха от 
проявите на ненавист и нетърпимост към различния, ксенофобията и псевдо национа-
лизъм и патриотизъм. Израз на културата и на нравствеността на една нация е толе-
рантността, солидарността към хората в беда, към бежанците, потърсили закрила. 
Защитата на правата на човека е част от универсалните и европейски ценности, които 
Република България споделя. От икономическа гледна точка България трябва да 
използва потенциала на лицата, получили закрила, за целите на икономическия рас-
теж и за потребностите на пазара на труда. Отливът на специалисти в сферата на 
медицината може да бъде запълнен с привличането и даването на право да упражня-
ват професията си на медицински специалисти. Същото важи и за занаятите и други 
дефицитни и редки професии на пазара на труда. Включването на тези лица в трудо-
ви дейности ще позволи избягване на нежелано натоварване на социалната система. 
Необходимо е интегрираните лица да бъдат разпределени на територията на цялата 
страна и да съдействат за нейното развитие и за преодоляване на демографските 
тенденции/изолация на отделни общини. От гледна точка на социалната и култур-
ната интеграция България полага усилия за привличане на бежанците, завършили 
образование и вече интегрирали се в България, в процеса на адаптация и интеграция 
на своите сънародници, т.е. да играят ролята на посредници, познавайки езика, кул-
турата и притежавайки съответния образователен ценз. Интеграцията като двупосо-
чен процес включва взаимното приспособяване и участие както от страна на получи-
лите закрила, така и от страна на приемащото общество. Това е процес, в който 
бежанците се ангажират да спазват законите на страната, дала им закрила, и приемат 
ценностите й, като в същото време се отчитат националните им етнически и културни 
специфики. От гледна точка на обществения ред и сигурността установяването на 
българска територия на получилите международна закрила със съответната професия 
и социален статус ще им позволи да не се маргинализират. Интеграцията на лицата, 
получили закрила, към ценностите в българското общество ще бъде гаранция срещу 
проникването на терористични и екстремистки идеи. Интеграцията, на лицата, полу-
чили международна закрила се осъществява чрез конкретни мерки и услуги в 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2018 ЦЮН 
 

 82

приоритетни области, като: достъп до образование и обучение по български език, 
заетост, признаване на квалификации, здравни грижи, социално подпомагане, жи-
лищно настаняване, интеграция в социалния, културен и граждански живот на об-
ществото. Мерките, които се предприемат трябва да осигуряват пълноправна въз-
можност за достоен живот и реализация на лицата, получили закрила, като пълно-
правни европейски граждани, с всички произтичащи от това ползи. Предвидени са 
мерки и по отношение на нарасналия брой на „не придружени малолетни и непълно-
летни лица“, търсещи закрила. Предлагат се професионална помощ, индивидуална 
работа и специализирани интеркултурни обучения на работещите с тях. С цел създа-
ване на благоприятна среда, спазване правата на детето и ограничаване на контакта с 
рискови групи, непридружените деца се настаняват отделно, получавайки специали-
зирана грижа. Необходими условия и фактори за създаване на благоприятна интегра-
ционна среда за получилите закрила са изграждането на мрежа за сътрудничество и 
взаимодействие между максимално широк кръг заинтересовани участници от дър-
жавните институции, представителите на органите на местното самоуправление и не-
правителствения сектор в процеса на адаптацията и социалното включване на полу-
чилите международна закрила и равнопоставено участие в процеса на представители 
на бежанските общности с цел преодоляване на културните различия. 

Първата основна задача на интеграционната стратегия е да осигури обективна 
информация, насочена от една страна към приемащото общество, с цел ефективно из-
ползване на потенциала на получилите закрила лица за икономиката и развитието на 
страната, предпазване от предразсъдъци и негативно отношение към бежанците, и от 
друга – към получилите закрила. Това ще спомогне за изграждане на ефективен 
диалог между бежанците и приемащото общество. От съществено значение е на ли-
цата, на които е предоставена международна закрила, във възможно най-кратък срок 
след предоставянето на статут осигуряването на достъп до информация на език, кой-
то те разбират или се предполага, че разбират, за правата и задълженията, произтича-
щи от съответния статут на закрила в Република България. Българската общественост 
периодично се информира за интеграцията на лицата, получили закрила, за постигна-
тите резултати, като се цели формиране на положително отношение към тях. Сред-
ствата за масова информация, неправителствения сектор и информационните кампа-
нии са важен фактор в интеграционните процеси. 

Лицата, на които е предоставена международна закрила, имат право на безплатен 
достъп до езиково обучение по български език по програми, до професионално усъ-
вършенстване или преквалификация, която да се осъществява при условията, предви-
дени за българските граждани. Курсовете по български език се предоставят в местата 
на постоянно настаняване и целта е постигане на познания на равнище А 2 или В 1 по 
Европейската езикова рамка в зависимост от образователното ниво на обучаваните. 
Възрастовият профил на лицата с предоставена закрила предполага активно включва-
не както под формата на наемане на работа, така и възможности за самостоятелен 
бизнес, самонаемане, включително и осигуряване на работни места за български 
граждани. Ето защо политиката на пазара на труда по отношение на тези лица включ-
ва мерки, както за насърчаване на заетостта, така и на самостоятелната заетост. 
Агенцията по заетостта предлага посреднически услуги за осигуряване на заетост и 
обучение на всички търсещи работа лица, включително и чужденци с различен по 
вид статут на пребиваване, съгласно разпоредбите на Закона за насърчаване на 
заетостта. Всички регистрирани лица имат равен достъп до услугите, като при осъ-
ществяването на посредничеството не се допуска пряка или непряка дискриминация, 
привилегии или ограничения, основани на народност, произход, пол, раса и др. 
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Регистрираните в бюрата по труда лица с предоставена закрила получават информа-
ция за обявени свободни работни места и им се оказва съдействие за започване на 
работа. Те се включват и в програми и мерки за заетост и обучение, при условие да 
отговарят на условията на програмата/мярката и на изискванията на работодателя. За 
оказване съдействие при намиране на работа при срещите са изготвени и профили на 
бежанците, които съдържат техните образователно-квалификационни характеристи-
ки. Общият ред за признаване на придобито образование е като българските гражда-
ни, които са се обучавали във висши училища, създадени и функциониращи по зако-
ноустановения ред в страната, в която е придобито висшето образование. Изисква-
нията за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши учили-
ща са определени нормативно. Признаването се извършва от МОН чрез Националния 
център за информация и документация (НАЦИД). За преодоляване на дефицитите от 
квалифицирана работна сила, политиката в областта на квалификациите и преквали-
фикациите е насочена към интензивно обучение за придобиване на съответните про-
фесии. 

Министерският съвет на Република България с ПМС № 144 от 19 юли 2017 г. 
прие Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на спора-
зумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна 
закрила (обн. в ДВ бр. 60/ 25.07.2017 г.), с което се изпълнява Националната страте-
гия и практически урежда обществените отношения, предмет на правна уредба в 
отмененото ПМС № 208 от 12.08.2016 г. С тази Наредба се уреждат условията и ре-
дът за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на 
чужденци с предоставено убежище или международна закрила в Република България; 
индикаторите за интеграция;  участието на органите на централната власт и кметове-
те на общини в процеса по изпълнение на споразумението за интеграция; координа-
цията и контролът по изпълнение на споразумението за интеграция; отговорността 
при неизпълнение на споразумението за интеграция. 

Споразумението за интеграция се сключва между чужденец с предоставено убе-
жище или международна закрила в Република България и кмет на община. Споразу-
мението за интеграция е за срок една година. Неразделна част от споразумението за 
интеграция е индивидуалният интеграционен план, който се изготвя от кмета на 
приемащата чужденеца община. В индивидуалния интеграционен план се включват 
конкретни мерки за интеграция и се отбелязват резултатите от тях в съответните об-
ласти (образование, социално подпомагане, медицинско обслужване и здравно осигу-
ряване, достъп до пазара на труда и др.). Индикаторите за оценка на ефективността 
на процеса на интеграция на лицата с предоставено убежище или международна 
закрила в Република България включват достъп до образование; заетост; обучение; 
жилищно настаняване; здравеопазване; социално подпомагане и социални услуги. 
Достъпът до образование включва обучение на децата с предоставена международна 
закрила в предучилищно, основно и средно образование и осигуряване на равен дос-
тъп до образование за чужденците с предоставено убежище или международна зак-
рила. Достъпът до заетост включва информиране и консултиране за свободни работ-
ни места; съдействие за осигуряване на заетост при работодател или за самостоя-
телна заетост; прилагане на механизми за включване на интеграцията на чужденци с 
предоставено убежище или международна закрила в политиките по заетостта, вклю-
чително за навършилите 16-годишна възраст, при условия и по ред, предвидени в 
трудовото законодателство, с оглед на тяхната специална закрила. Достъпът до обу-
чение включва осигуряване на професионално обучение и прилагане на механизми за 
включване на интеграцията на чужденци с предоставено убежище или международна 
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закрила в политиките по учене през целия живот. Осигуряването на жилищно наста-
няване включва осигуряване на услуги по консултиране за достъп до жилищно наста-
няване за чужденци с предоставено убежище или международна закрила и прилагане 
на механизми за включване на интеграцията на чужденци с предоставено убежище 
или международна закрила в политиките по жилищно настаняване, социално включ-
ване и регионално развитие. Достъпът до здравеопазване включва осигуряване на 
здравни услуги на чужденци с предоставено убежище или международна закрила. 
Социалното подпомагане и социални услуги включват предоставяне на месечни 
социални помощи по Закона за социално подпомагане; предоставяне на еднократни 
социални помощи за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образовател-
ни, комунално-битови и други жизненоважни потребности; предоставяне на едно-
кратна целева социална помощ за издаване на лична карта; ползване на социална ус-
луга „Център за временно настаняване” в рамките на 3 месеца за календарна година;  
предоставяне на целева помощ за отопление; предоставяне на социални услуги;  оси-
гуряване заплащането на оказаната болнична медицинска помощ за диагностика и 
лечение в лечебните заведения на лицата, които нямат доход и/или лично имущество, 
което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес; включване в 
програми и мерки за закрила на децата. За оценка на изпълнението на тези индикато-
рите компетентните институции събират съответната информация. При частично или 
пълно неизпълнение на дейност от споразумението чужденецът може да направи въз-
ражение пред областния управител. Процесът по изпълнение на сключените споразу-
мения за интеграция се координира от заместник министър-председател, определен 
от Министерския съвет и се осъществява от компетентните ведомства и общините. 
Международни и неправителствени организации могат да подпомагат органите на 
местната власт и чужденците с предоставено убежище или международна закрила 
при прилагането на споразумението за интеграция съгласно съответните им мандат и 
възможности. Споразумението за интеграция се прекратява по взаимно съгласие 
между кмета на общината и чужденеца, като може да бъде прекратено и едностранно 
от кмета при определени хипотези. Източниците на финансиране на мерки и дейнос-
ти за интеграция са фондове и програми на Европейския съюз, на други донори, 
национални средства по бюджетите, попадащи в обхвата на консолидираната фискал-
на програма. Мерките и дейностите за интеграция на чужденци с предоставено убе-
жище или международна закрила след преместване или презаселване се финансират 
по фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Средствата се предоставят целево от 
отговорния орган по фонда – дирекция „Международни проекти“ на Министерството 
на вътрешните работи, по реда, предвиден в националните механизми за изпълнение 
на ангажиментите на Република България по преместване и презаселване.  

 
ІІІ. Основни предизвикателства 

Основните миграционни потоци от лица, търсещи международна закрила, които 
засягат Република България, са вследствие на събития като регионалните конфликти 
и социално-икономическата несигурност в държавите от региона на Близкия и 
Средния Изток; събитията в Африка и на други места по света. Географското поло-
жение, както и развитието на страната и условията за пребиваване на чужденци в 
България представляват допълнителни притегателни фактори. Предвид съществува-
щите редица регионални конфликти, както и опасността от възникване на нови кри-
зи, тенденцията на увеличаване на миграционния натиск към България ще се запази и 
през следващите години. Във връзка с това, може да се предположи, че държавите от 
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посочените региони ще продължават да генерират смесени миграционни потоци към 
и през Република България, като външна граница на ЕС. Непропорционалният мигра-
ционен и бежански натиск към т.нар. държави на „първа линия” изисква засилено 
прилагане на принципа на солидарност основно в областите на: приема на лица, тър-
сещи закрила; допълнителното финансиране от ЕС; интегрирането на лицата, полу-
чили закрила; събирането на семейства и по-широкото използване на релокацията, 
като ефективен и справедлив инструмент. Особено важен е диалогът с държавите на 
произход и с транзитните държави от Близкия изток и Северна Африка. Фокусът 
следва да бъде поставен върху сключването на споразумения за реадмисия и ефек-
тивната политика на връщане. Успешната интеграция в приемащите ги общества е от 
изключително значение за цялостното управление на миграционните процеси. В съ-
щото време държавите членки следва да положат усилия, за да избегнат превръщане-
то на тази политика на ЕС в притегателен фактор за лица, които не отговарят на кри-
териите за международна закрила. 
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АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОЦЕДУРИТЕ  
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ 
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Резюме: В статията се изследва административният контрол, осъществяван 
върху процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични 
длъжности в България. Видовото разнообразие на административния контрол е ос-
нова за анализ на специалните нормативните източници в разглежданата сфера, 
като на база на това се правят обобщения, предложения и препоръки. Акцентът в 
изследването е поставен на анализа на актуалната нормативна уредба, регламен-
тирана със Закона за развитието на академичния състав в Република България, 
предвид последните изменения и свързаните с това с процедурни норми за админи-
стративно обжалване. 

Ключови думи: академичен състав, научни степени, академични длъжности, адми-
нистративен контрол, процедури за академично израстване. 
 

Abstract: The paper examines the administrative control, performed over the procedures 
for conferral of higher education degree and holding academic posts in Bulgaria. The 
diversity of types of administrative control is a base for analysis of the special normative 
sources in this sphere and on this basis the author make summaries, proposals and 
recommendations. The accent of the examination is on the analysis of the actual normative 
regulation in the Development of the academic staff in the Republic of Bulgaria act, 
referred to the last amendments and the related procedure norms for administrative appeal. 

Key words: academic staff, higher education degree, academic posts, administrative 
control, procedures for academic growth. 

 

 
Увод 
Законовата регламентация на обществените отношения, свързани с научните сте-

пени и академичните длъжности и като цяло с осигуряването на качество на научните 
изследвания посредством създаването на обезпеченост на академичния състав е въл-
нувала и продължава да вълнува, както българския законодател, така и обществе-
ността. В различните периоди от общественото развитие на страната този тип 
обществени отношения неизменно търпят промяна и съответно са синхронизирани от 
правните норми с тенденциите от конкретния етап в развитието на България. 
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Така в периода на социалистическото развитие действа Закона за научните 
степени и научните звания (отм.)1, според който приложение намира централизира-
ният подход и  многостепенна процедура за придобиване на научни степени и научни 
звания. Този закон запазва своето действие близо двадесет години след демократич-
ните промени в страната, като през 2010 г. е заменен с действащият Закон за развитие 
на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ)2. 

Явявайки се алтернатива на старият ред за придобиване на научни степени и на-
учни звания, новият закон променя концептуално идеята за академично израстване и 
я синхронизира от една страна с демократичните процеси в страната, а от друга с 
членството ни в Европейския съюз, респективно с изискванията за хармонизация на 
националното ни законодателство в различните сфери на обществените отношения. 
Принципна е промяната във философията, методиката и като цяло подхода на дър-
жавата. Стремежът е посредством компетентните органи, висшите училища (научни 
организации) и контролни институции към процедурите за придобиване на научни 
степени и заемане на академични длъжности да се създаде нов модел, съчетаващ гъв-
кавост и качество в едно. Приет в период на продължаващ преход и непрекъсната 
критика към законодателните процеси, този закон не е извън общата ситуация. Още с 
приемането му някои текстове са оспорени, а по-късно и обявени за противоконсти-
туционни от Конституционния съд с Решение №11 от 05.10.2010 г. Нееднозначно е 
приемането на новия ред и от страна на пряко заинтересуваната академична общност. 
Безспорно позитивно се възприема опростяването, децентрализацията и синхрониза-
цията на процедурите с автономията на висшите училища. 

Бързината в процедурите, изразена в съкращаване на сроковете в съчетание с 
вътрешно регулиране в съответствие с потребностите на конкретното висше училище 
или научна организация се сблъскват с българската реалност, а именно злоупотреба с 
липсата на изрична регламентация на общовалидни национални изисквания за науч-
ните постижения и свързаните с това многобройни процедури, провеждани без строг 
контрол. През близо осемте години след въвеждането на новият ред на национално 
ниво се наблюдава значително увеличаване на броя на хабилитираните лица и уско-
ряване на процедурите за академично израстване. За съжаление тези процеси не ко-
респондират с качество на научните изследвания. Увеличеният брой на хабилитирани 
лица и на присъдените научни степени не са оценими като значим принос в научите 
изследвания в институционален, национален и международен план. Причините за та-
зи отрицателна констатация са многопластови и това не може да бъде вменено във 
вина единствено на законодателството на национално ниво, (а именно нормите на 
ЗРАСРБ и Правилника за прилагането му – ППЗРАСРБ3). Част от отговорността 
следва да бъде насочена и към отделните автономни висши училища и научни орга-
низации, които посредством вътрешната си нормативна уредба можеха да въведат ре-
гулация в качествено отношение и да предвидят освен критерии, гарантиращи високо 
ниво на научните изследвания и съответно на академичния си състав, така и вътре-
шен административен контрол в рамките на автономията си. Естествено остава 
открит въпросът за външна синхронизация в качествено отношение на научната про-

                                                 
1 Закон за научните степени и научните звания (отм.) – обн. ДВ бр. 36 от 9.05.1972 г., отм. ДВ 
бр. 38 от 21.05.2010 г. 
2 Закон за развитие на академичния състав в Република България - Обн. ДВ бр. 38 от 
21.05.2010 г.; посл. изм. и доп. ДВ бр. 30 от 3.04.2018 г., в сила от 4.05.2018 г. 
3 Обн. ДВ бр. 75 от 24 Септември 2010 г. 
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дукция в отделните научни области на национално ниво и респективно съответствие 
с високите международни стандарти. 

Отговорност на държавата, висшите училища и научни организации и като цяло 
на обществото е осигуряването на стойност на научните публикации, висок про-
фесионализъм на лицата, заемащи академични длъжности и обезпечаване на стандарт 
на научноизследователката работа, съответстващ на достойно място на България в 
общото европейско образователно и научно пространство. В този комплексен процес 
на регулация на обществените отношения, свързани с развитие на академичния със-
тав безспорен компонент, без който не може, е контролът. До последните изменения 
и допълнения на ЗРАСРБ от 30 април 2018 г., липсваха конкретни механизми за ця-
лостен и ефективен вътрешен и външен контрол (вкл. и от страна на министъра на 
образованието и науката) върху процедурите, както по време на провеждането им, 
така и след приключването им4. 

Децентрализацията, заложена като идея в действащият ЗРАСРБ изисква стрикт-
ност в административния ред за придобиване на научни степени и за заемане на ака-
демични длъжности. Административният контрол е един от видовете контрол опре-
делен да осигури законосъобразност при провеждане на процедурите и едновременно 
с това при наличието на данни за процедурни нарушения да осигури навременност на 
действията по отстраняването им. Именно поради това на този контрол следва да бъ-
де отделено нужното внимание в специалното законодателство – ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, 
както и във вътрешните актове на висшите училища и научни организации. 

Актуалността на темата за административния контрол, осъществяван върху 
процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжнос-
ти в България е безспорна в момента на приемането на дългоочакваните изменения в 
закона и преди изготвянето на подзаконовата нормативна уредба и детайлизацията 
във вътрешните актове на висшите училища/научни организации. Академичната 
общност и гражданското общество следва пряко да се включват в процеса на общест-
вено обсъждане, с оглед приемането на норми, които да са реално полезни и да се из-
бегне създаването на нестабилност в сферата на научните изследвания и израстване-
то на академичния състав. 

Научната цел на настоящата статия е да се направи актуален анализ на специ-
фиките на административния контрол, осъществяван върху процедурите за придоби-
ване на научни степени и за заемане на академични длъжности в България. Авторите 
поставят два взаимообвързани центъра в изследването. От една страна, изясняване 
видовото разнообразие на общото понятие за административен контрол с оглед при-
ложимостта му към процедурите по ЗРАСРБ. От друга, страна изясняване специфи-
ките на контрола с оглед особеностите на контролираните дейности и оправомощени 
субекти. В своята комплексност се преследва общата идея да се даде основа за детай-
лизация и научно анализиране на всяка една от тези форми на контрол и извеждането 
на обобщения, изводи и препоръки, както с оглед усъвършенстване на законода-
телството, така и по приложението на нормите от компетентните органи и лица. 

За реализиране на посочената цел авторите си поставят следните конкретни 
задачи: 1) Да се изследват, анализират и систематизират видовете и спецификите на 
административния контрол, осъществяван върху процедурите за академично израст-
ване; 2) На база на извършения актуален нормативен анализ, практика на съдилищата 

                                                 
4 Вж. Мотиви към Закона за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния 
състав в Република България. 
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и правната доктрина да се изведат основни проблеми и да се обоснове необходимост 
за доусъвършенстване на нормите. 

Обект на изследването е актуалната нормативна уредба, регламентираща проце-
дурите за академично израстване в България. Предмет на изследването е админи-
стративният контрол върху тези процедури. 

За осъществяване на целта и научните задачи в изследването е използван правно-
догматичен метод, посредством който е анализирана действащата нормативна уред-
ба. Предвид ограничения обем, изследването поставя акценти върху основните опор-
ни точни на проблематиката, които ще бъдат детайлно анализирани в следващи авт-
орски разработки. Настоящата статия е продължение на научните интереси и публи-
кации на авторите, касаещи процедурите за академично израстване (Андреева & 
Игнатова, 2013) (Андреева & Игнатова, Необходимост от усъвършенстване на норма-
тивната уредба свързана с академичния състав в Република България, 2018).5 

Статията е съобразена със законодателството към 18.06.2018 г. 
 
Изложение 
Административният контрол е основен правен институт, изследван от доктрината 

в областта на административното право и процес (Балабанова, 2004) (Лазаров, 2009) 
(Дерменджиев, Костов, & Хрусанов, 2010) (Костов & Хрусанов, 2011). Той е раз-
глеждан в правната литература и от редица автори във връзка с различни админи-
стративни производства и процедури (Андреева & Димитрова, Контрол за спазване 
на реда при провеждане на обществени поръчки в Р България, 2017) (Матеева & 
Димитрова, 2016), а също и по отношение на различни органи на изпълнителната 
власт и техните подчинени органи и звена (Андреева, Йолова, & Димитрова, Основи 
на публичната администрация, 2004, с. 140-156) (Димитрова, 2009). 

На 03.04.2018 г. бе обнародван ЗИД на ЗРАСРБ6. Една голяма група от измене-
нията и допълненията уреждат административния контрол от страна на Министъра 
на образованието и науката и създадената към него Комисия по академична етика 
върху процедурите за придобиване на научни степени и заемане на академични 
длъжности, както и свързаните с тях нови изисквания за качество на научните из-
следвания. В ретроспекция, от момента на приемането на ЗРАСРБ до приемането на 
последните изменения и допълнения в него беше предвиден основно съдебен кон-
трол върху административните актове, издавани в хода на тези процедури. С оглед 
създаването на комлексност на контрола и повишаване на неговата ефективност с ре-
дакцията на чл. 30, ал. 1 и 4 ЗРАСРБ от 2013 г.7, се предвиждаше административен 
контрол от страна на министъра на образованието и науката върху откритите и не-
приключили процедури за придобиване на научни степени и за заемане на академич-
ни длъжности. В рамките на предоставените му правомощия министърът назначава-

                                                 
5 Андрияна Андреева и Дарина Димитрова имат и други съвместни публикации, свързани с 
темата: 1) статия на тема „Трудовоправните и административноправни аспекти в процедурите 
за хабилитация на академичния състав в Република България“, приета за печат в бр. 3/2018 г. 
на сп. „Икономически и социални алтернативи“; 2) доклад на тема „Съдебен контрол върху 
административните актове по процедури за хабилитация“ от национална кръгла маса „Адми-
нистративно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината“, проведена на 
20.04.2018 г. в ИУ - Варна, под печат. 
6 Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018 г. 
7 ДВ бр. 68 от 2013 г. 
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ше проверка и се произнасяше по нея, но становището му имаше само препоръчите-
лен характер. 

Правилното анализиране на конкретен вид контрол и мястото, което му е отреде-
но в общата систематика на отделните контролни дейности изисква изясняване в ця-
лост на нормативната рамка, като се отчете йерархията на източниците и заложените 
в тях принципи. 

В тази връзка следва да се има предвид ангажираността на държавата да упраж-
нява контрол върху висшите училища, произтичаща от нормата на чл. 53, ал. 6 от 
Конституцията. Целта на този текст от основния закон е да се вмени на държавата 
провеждането на политики в областта на образованието и науката и съответно с това 
отговорност за координация на процесите на национално, респективно локално ниво. 
Разпоредбата регламентира участието на държавата в управлението на посочените 
обществени отношения, като конкретизира, че това следва да се осъществи по пътя 
на тази конкретна контролна форма. По този начин от страна на държавата веднъж се 
изисква адекватност в нормативната регламентация на процесите в сферата на обра-
зованието и свързаните с него научни изследвания и на второ място да осигури ефек-
тивен контрол върху процесите. Систематичното място на конституционната разпо-
редба на чл. 53, ал. 6 непосредствено след нормата, гарантираща на висшите училища 
академична автономия (чл. 53, ал. 4) следва да покаже, че законодателят ясно е отчел 
факта, че този вид контрол не може по никакъв начин да ограничава автономията. 
Между тях следва да има симбиоза и взаимодопълване, като само по този начин мо-
же да се постигне нужното ниво на качество на образователната и научна дейност 
при зачитане правата на академичната общност и отделните членове на академичния 
състав. Както академичната автономия не изключва нормативното регулиране на от-
ношенията в сферата на образованието и науката, така и контролът, който Конститу-
цията налага на държавата да упражнява върху висшите училища, не би трябвало да 
бъде изключван и ограничаван. Оттук и заключението, че държавата е длъжна да ува-
жава решенията на висшите училища, заложени в правилниците им, но не би трябва-
ло да бъде пасивен наблюдател на евентуални техни нарушения на закона или дори 
на собствените им правилници.8 

Новите законодателни промени налагат да се направи анализ на административ-
ния контрол върху процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на 
академични длъжности и съответно да се изведат неговите специфики по отношение 
на контролния орган, контролираните субекти, дейности и актове, а също и на сред-
ствата за въздействие, които се използват. Този актуален правен анализ ще спомогне, 
както за правилото тълкуване на нормите, така и за създаването на обща среда за 
качество на научните изследвания и зачитане правата на лицата, осъществяващи 
научноизследователска дейност. 

Анализирането на спецификите на административния контрол върху процедури-
те за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности, налага 
преди това да се определи видът на този контрол. Видовото деление освен чисто 
доктринален характер и с оглед обогатяване на правната теория има и практическо 
значение с цел правилното съотнасяне на конкретния вид в общата организация на 
цялостния контрол върху процедурите. Според утвърдена в административноправ-
ната доктрина класификация, в зависимост от обхвата на контролната дейност, адми-
нистративният контрол бива общ (обхваща цялата дейност на контролирания) и спе-

                                                 
8 Решение № 11 от 5.10.2010 г. на КС по к. д. № 13/2010 г., докладчик съдия Красен Стойчев, 
обн. ДВ бр. 81/2010 г. 
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циализиран (обхваща само отделни направления от дейността на контролираните). 
Специализираният контрол се основава винаги на изрично нормативно овластяване, 
при което специален нормативен акт стриктно, подробно и изчерпателно определя: 
от кого се упражнява контролът; върху кого; върху какви дейности и направления; с 
какви методи се осъществява контролът; правните средства за въздействие върху 
контролираните органи и лица (Лазаров, 2009, с. 213-215). 

Предвид изложеното, административният контрол върху процедурите за при-
добиване на научни степени и за заемане на академични длъжности, може да се опре-
дели като специализиран. Дейността на компетентните контролни органи е изрично 
регламентирана в ЗРАСРБ, явяващ се както източник на норми относно материално-
правни и процесуални въпроси, свързани с посочените процедури, така и уреждащ 
гаранциите за законосъобразното им провеждане и като цяло контрола за качество на 
научната дейност, която е предпоставка за академично израстване. В този смисъл в 
настоящата статия са разгледани спецификите му по отношение на: органът, упраж-
няващ контрол; контролираните субекти, дейности и актове; използваните средства 
за въздействие. 

Орган, упражняващ административен контрол върху откритите и неприклю-
чили процедури за придобиване на научна степен, както и за заемане на академични 
длъжности е министърът на образованието и науката и създадена към него Комисия 
по академична етика. Последните законодателни промени предвиждат Комисията да 
разглежда сигналите, отправени до министъра относно нарушения при провежданите 
процедури (чл. 30а, ал. 1 ЗРАСРБ). 

Съобразно положението, което заемат контролните органи в системата на орга-
низацията и с оглед обема на контролните правомощия, в правната доктрина са 
разграничени четири вида административен контрол: 1) контрол на Министерския 
съвет; 2) централистичен ведомствен (вътрешноведомствен, йерархически) контрол; 
3) специализиран контрол и 4) контрол в системата на местното самоуправление 
(Дерменджиев, Костов, & Хрусанов, 2010, с. 260). На база на тази класификация 
също можем да определим по вид административния контрол върху процедурите за 
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности, като специали-
зиран контрол. 

Това е контрол относно съответствието на процедурите за академично израстване 
с изискванията на ЗРАСРБ, правилника за прилагането му и правилниците на висши-
те училища (научните организации). Касае се за административен контрол, упражня-
ван на специално основание, тъй като министърът на образованието и науката не е 
горестоящ административен орган на органите за управление на висшите училища. 
Административният контрол, осъществяван от министъра на образованието и наука-
та, не е новост за българското висше образование и научноизследователската дей-
ност, осъществявана от висшите училища и научни организации, като за неговата 
приложимост свидетелства и постановена съдебна практика9. 

                                                 
9 Решение № 5813 от 3.05.2018 г. на ВАС по адм. д. № 1642/2018 г., VII о., докладчик съдия 
Павлина Найденова; Определение № 11970 от 11.11.2015 г. на ВАС по адм. д. № 14870/2014 г., 
V о., докладчик съдия Мариета Милева; Определение № 15709 от 22.12.2014 г. на ВАС по адм. 
д. № 15279/2014 г., VII о., докладчик председателят Ваня Анчева; Решение № 9472 от 
7.07.2014 г. на ВАС по адм. д. № 1981/2014 г., VII о., докладчик съдия Соня Янкулова; 
Определение № 3030 от 4.03.2013 г. на ВАС по адм. д. № 588/2013 г., VII о., докладчик съдия 
Соня Янкулова. 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2018 ЦЮН 
 

 92

Контролната компетентност на министъра и на Комисията е създадена самостоя-
телно по силата на закон – ЗРАСРБ. В този случай министърът не осъществява цент-
ралистичен ведомствен контрол, а упражнява функционална компетентност и „надве-
домствена власт“ (Балабанова, 2004, с. 58 и сл.). Нов момент в ЗРАСРБ, се явява съз-
даването на национален орган, в лицето на Комисията по академична етика. В пуб-
личното пространство вече се обсъждат съставът и функциите на новосъздадения ор-
ган за административен контрол, като обществените нагласи са с висока степен на 
негативизъм.10 От юридическа гледна точка, действително в текстовете на ЗРАСРБ, 
регламентиращи конституирането на Комисията, има множество неясноти, непрециз-
но формулирани норми и противоречия с утвърдени правни принципи, които поста-
вят много въпроси относно практическото прилагане на последните изменения и до-
пълнения на закона. 

Първият проблемен момент е по отношение състава и начина на формиране на 
Комисията. Съгласно чл. 30а, ал. 3 ЗРАСРБ тя се състои от петима членове, един от 
които е правоспособен юрист, а председателят и трима от членовете й са представи-
тели на „четирите научни области”.11 Тези представители трябва да бъдат предложе-
ни от висшите училища (научни организации, неправителствени организации на уче-
ните и социални партньори). Към днешна дата в България има 51 висши училища и 
13 научни организации, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акре-
дитация.12 В тази връзка може да бъден поставен въпросът при така общо определе-
ните изисквания към членовете на този контролен орган как ще бъде регулирано пра-
вото на научните и образователни институции да излъчат кандидатури. Спрямо кан-
дидатите се предвижда това да са хабилитирани лица, включени в регистъра по чл. 2а 
ЗРАСРБ, притежаващи образователна и научна степен „доктор” с най-малко 10 годи-
ни стаж по специалността. За сравнение, изискванията към членовете на научните 
журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности са 
значително по-високи (арг. чл. 4, ал. 3, чл. 9, ал. 1, чл. 29а ЗРАСРБ). 

Друг проблемен момент е, че в ЗРАСРБ липсва яснота след като бъдат излъчени 
тези „представители на четирите научни области“, дали те ще бъдат избирани или 
назначавани и от кого. Липсата на регламентиран законов ред относно конституира-
нето на състава на Комисията по академична етика е пропуск, който не би могъл да 
се санира посредством норми от ППЗРАСРБ. По същество това е законодателна деле-
гация, която е недопустима по действащия основен закон. Предположението е, че те 
ще бъдат назначавани от министъра на образованието и науката, защото той има пра-
вото да ги освобождава (чл. 30а, ал. 6 ЗРАСРБ). 

Наред с това за Комисията по академична етика не е предвиден определен ман-
дат, т.е. тя е орган без мандат. Това на практика означава, че веднъж формиран, със-
тавът й може да остане непроменен неограничено време или обратно, създава се 
ситуация на смяна съответстваща на промяна в изпълнителната власт и по-конкретно 
на органа по назначение. Демократичните принципи изискват да има изборност и 
                                                 
10 http://nakratko.bg/category/42/157980/ 
11 Съгласно действащият Класификатор на областите на висше образование и професионал-
ните направления (ПМС № 125 от 24 юни 2002 г. за утвърждаване на Класификатор на облас-
тите на висше образование и професионалните направления – обн. ДВ. бр.64 от 2 юли 2002 г., 
посл. изм. ДВ. бр.94 от 25 ноември 2005 г.), са определени девет научни области. Съгласно § 
42 от ПЗР към ЗИД на ЗРАСРБ, в срок до два месеца от влизането в сила на последните изме-
нения и допълнения, Министерският съвет изменя и допълва Класификатора на областите на 
висше образование и професионалните направления. 
12 https://neaa.government.bg/ 
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мандатност при формиране на органите за управление на висшите училища. Възник-
ва въпросът – защо тези принципи не се прилагат по отношение на орган, който ще 
осъществява засилен административен контрол върху дейността на висшите училища 
и конкретно върху процедурите за академично израстване. Това представлява грубо 
погазване на принципа за академична автономия, най-вече на двете й основни форми – 
академични свободи и академично самоуправление (Димитрова, Форми и граници на 
академичната автономия, 2017). 

В тази връзка на следващо място се поставя въпросът за инициативата за упраж-
няване на контрола върху процедурите за академично израстване. Съгласно чл. 30 
ЗРАСРБ контролът върху процедурите за придобиване на научна степен и за заемане 
на академични длъжности се осъществява чрез проверки по собствена инициатива на 
контролните органи или по сигнал на заинтересовано лице. В § 1, т. 21 от ДР на ЗИД 
(нова – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) е посочена легалната дефиниция, 
съгласно която „заинтересовано лице” е всяко лице, което е придобило научна степен 
в съответното професионално направление или е хабилитирано лице по т. 18. 

Така широко определено, понятието „заинтересовано лице”, включва хабилити-
раните лица от всички научни области. В този смисъл е и предложението de lege 
ferenda да се прецизира нормата на § 1, т. 21 от ДР на ЗРАСРБ, за да не се допуска 
разширително тълкуване на текста й. Нелогично е хабилитираните лица от една науч-
на област да подават сигнали за „наличие на плагиатство” или „недостоверност на 
представените научни данни“ на учени от други научни области. Аргументите за това 
са свързани с експертност на заинтересованото лице в сферата на собствените му 
научни интереси и съответно компетентността му в нея, позволяваща му да извърши 
правилна преценка на фактите. 

Твърде общо са определени и правомощията на Комисията по академична етика – да 
разглежда сигналите, отправени до министъра относно нарушения при провеждани 
процедури за присъждането на научни степени или заемането на академични длъж-
ности, както и относно сигнали за наличие на плагиатство, недостоверност на пред-
ставените научни данни, конфликт на интереси при формиране съставите на научни-
те журита (чл. 30а, ал. 1 ЗРАСРБ). Това дава възможност за разширително тълкуване 
относно обема на правомощията на Комисията и за намесата й във въпроси попадащи 
в компетентността на други държавни органи. 

Не е законодателно уреден и въпросът за начинът на вземане на решения от този 
нов орган. Да се надяваме, че редът на дейност на Комисията по академична етика ще 
бъде конкретизиран с правилника за дейността й, който чл. 30а, ал. 2 ЗРАСРБ пред-
вижда да бъде издаден от министъра на образованието и науката. 

Що се отнася до контролираните субекти, това са висшите училища (научни 
организации) в качеството им на научно-образователни институции, провеждащи 
обучение на докторанти и съответно процедури за придобиване на научни степени, 
както и за заемане на академични длъжности (арг. чл.31, ал. 1 ЗРАСРБ). Тъй като 
висшите училища са юридически лица (чл. 6, ал. 1. ЗВО), те извършват всички прав-
ни действия и влизат в правоотношения с трети лица чрез своите органи за управле-
ние. На практика, контролът е върху дейността и актовете на органите за управление 
на висшето учебно заведение. В процедурите за придобиване на научни степени и за 
заемане на академични длъжности контролът се простира не само върху актовете на 
ректора, като един от органите за управление по чл. 24, ал. 1 ЗВО, а също и върху 
актовете на факултетния (научния) съвет (арг. чл. 32 ЗРАСРБ). Можем да направим 
извод, че контролираните субекти се явяват такива предвид факта, че издаваните от 
тях актове засягат права и законни интереси на обучавани лица за придобиване на 
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образователна и научна степен „доктор“ и лица, участващи в процедури за заемане на 
академични длъжности. 

Обект на контрол са дейности и действия, представляващи: 1) нарушения при 
провежданите процедури; 2) конфликт на интереси при формиране съставите на 
научните журита; 3) наличие на плагиатство в дисертационните трудове и представе-
ните за оценяване публикации; 4) недостоверност на представените научни данни 
(чл. 30, ал. 2 ЗРАСРБ). При проверката се проверява цялата процедура, независимо от 
посоченото в сигнала (чл. 30, ал. 12 ЗРАСРБ). 

Контролираните дейности са изчерпателно изброени, тъй като административ-
ният контрол на специално основание не може да е всеобхватен, както централистич-
ния ведомствен контрол. Специализираният контрол, предвид спецификите, му може 
да засяга само фрагменти от дейността на контролираните субекти. При него обикно-
вено се контролира законосъобразността на извършваната дейност, а не и нейната 
правилност (Дерменджиев, Костов, & Хрусанов, 2010, с. 262-269). 

Въпреки, че са изчерпателно изброени контролираните дейности, обхватът им из-
лиза извън установените принципи относно специализирания административен кон-
трол, а именно да е само за законосъобразност и само върху отделни фрагменти от 
дейността на контролираните субекти. Така както е уреден в чл. 30, ал. 2, т. 3 и т. 4 
ЗРАСРБ, контролът на практика обхваща и качеството на научните изследвания, 
което може да бъде предмет единствено на научна преценка. Становищата и рецен-
зиите на научното жури се изготвят съобразно професионалния опит и квалификация 
в определено научно направление на всеки един от членовете на журито. В този сми-
съл те са оценка за научните публикации на кандидатите за съответните научни сте-
пени или академични длъжности. Следователно, компетентността за оценка на пред-
ставените публикации или недостоверност на представените научни данни, принад-
лежи изцяло на членовете на научното жури, а не на преценка на административни 
органи, които упражняват контрол за законосъобразност върху процедурите по ака-
демично израстване. Контролът за качеството на научните публикации от страна на 
административни органи нарушава и принципа за свобода на научното творчество. 
Оценяването на научни трудове не може да бъде предмет на административен кон-
трол. 

Актовете, обект на административен контрол по реда на чл. 32 ЗРАСРБ, са за-
поведите на ректора на висшето училище (ръководителя на научната организация) за 
заемане на академични длъжности и актовете за присъждане на научни степени. Тези 
актове могат да се оспорят по административен ред пред министъра на образование-
то и науката за нарушенията по чл. 30, ал. 2, т. 1 - 4 ЗРАСРБ.13 До измененията и 
допълненията на ЗРАСРБ от 30 от 3 април 2018 г., актове на органите на висшето 
училище (научна организация) във връзка с придобиването на научна степен или за 
заемането на академични длъжности можеха да се обжалват само пред съда по реда 
на АПК.14 Сега наред със съдебно-административното обжалване на посочените 

                                                 
13 1. нарушения при провежданите процедури; 2. конфликт на интереси при формирането на 
съставите на научните журита по реда на този закон; 3. наличие на плагиатство в дисертацион-
ните трудове и представените за оценяване публикации; 4. недостоверност на представените 
научни данни. 
14 Чл. 32, ал. 1 ЗРАСРБ (в редакцията от ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010 г.): Всички актове на 
органите на висшето училище или на научната организация във връзка с придобиването на 
научна степен или за заемането на академичните длъжности по този закон могат да се обжал-
ват пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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актове (чл. 32, ал. 8 ЗРАСРБ) се предвижда и тяхното оспорване по административен 
ред пред министъра на образованието и науката. 

Това е пряка намеса на министъра в процедурите за придобиване на научна сте-
пен или за заемане на академични длъжности, които се провеждат от висшите учили-
ща и научните организации. Може да се направи извод за нарушаване на принципа за 
академична автономия, уреден в чл. 19, ал. 1 ЗВО.15 В академичната автономия се 
включват три форми – академична свобода, академично самоуправление и неприкос-
новеност на висшето училище. Една от най-важните дейности, влизащи в академич-
ната свобода (чл. 20 ЗВО) е именно свободата на провеждане на научни изследвания. 
Преобладаващата част от научните изследвания в България се осъществява във вис-
шите училища (Димитрова, Исторически традиции и тенденции за развитие на акаде-
мичната автономия, 2016). Академичната автономия се нарушава, защото при този 
контрол за осигуряване качеството на научните изследвания се използват средства за 
въздействие, представляващи пряка административна намеса на министъра на обра-
зованието и науката в процедурите за академично израстване, провеждани от висши-
те училища (научните организации). Посредством специализираният администрати-
вен контрол Народното събрание прехвърля отговорността за развитието на акаде-
мичния състав в България върху изпълнителната власт, като едновременно демонст-
рира неразбиране за съдържанието и изискванията на принципа за академична авто-
номия. 

Важна характеристика на специализирания административен контрол е, че сред-
ствата за въздействие, използвани при него, се различават по сила от тези, прилагани 
при централистичния ведомствен контрол. Специализираните контролни органи не 
могат да оказват влияние върху персоналния състав в контролираните организации, а 
могат само да въздействат върху тяхната работа чрез допустими средства (Дермен-
джиев, Костов, & Хрусанов, 2010, с. 266). Средствата за въздействие при админи-
стративния контрол върху процедурите за придобиване на научни степени и заемане 
на академични длъжности, предвидени по ЗРАСРБ са: 

- спиране защитата на дисертацията, съответно конкурса или избора на главен 
асистент, доцент и професор (чл. 31, ал. 2 ЗРАСРБ); 

- прекратяване на процедура за придобиване на научна степен или за заемане на 
академична длъжност (чл. 31, ал. 7 ЗРАСРБ); 

- предложение за отнемане на програмната акредитация на съответните докторски 
програми на висшето училище или научната организация (чл. 31, ал. 8 ЗРАСРБ); 

- отмяна на оспорения акт за заемане на академична длъжност или за присъжда-
не на научна степен, като той се изпрати за разглеждане в нова процедура от 
друг състав на научното жури (чл. 32, ал. 6 и ал. 7 ЗРАСРБ). 

 

Очевидно е, че административният контрол за осигуряване качество на научните 
изследвания предвижда средства за въздействие върху процедурите за академично 
израстване, които противоречат на прогласените принципи за децентрализация на 
тези процедури и свободен избор на научно развитие (чл. 1, ал. 2, т. 1 и т. 2 ЗРАСРБ). 
Присъединяваме се към изказани в академичните среди становища, че новосъздаде-
ният принцип за контрол на качеството на научните изследвания нарушава от една 
страна принципа за академична автономия, а от друга – принципа за свобода на науч-
ното творчество. 

                                                 
15 Чл. 19, ал. 1 ЗВО: Висшите училища се ползват с академична автономия. В нея намира израз 
интелектуалната свобода на академичната общност и творческата природа на образователния, 
изследователския и художествено-творческия процес като върховни ценности. 
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Заключение 
След извършения актуален нормативен анализ на основни текстове от ЗРАСРБ, 

касаещи административния контрол върху процедурите за придобиване на научни 
степени и за заемане на академични длъжности в България могат да бъдат направени 
някои изводи, отправени критики и препоръки. 

На първо място, виден е стремежът на законодателя посредством въведените из-
менения и допълнения в ЗРАСРБ да се създадат комплексни условия за гарантиране 
качеството на научите изследвания. С оглед на това са разработени единни национал-
ни изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на 
академични длъжности. Тези материалноправни норми целят обвързаност на научни-
те постижения с академичното израстване не само на микро ниво в съответното вис-
ше училище или научна организация, но хармонизиране на национално ниво и съпо-
ставимост на научните резултати с достижения в съответната област на международ-
но ниво. С оглед на това българският законодател е отчел, както добри международ-
ни практики, така и негативни тенденции и процеси от натрупаният опит в България 
и редица други европейски страни. В конкретика обаче законодателната корекция, 
обвързана с контрола, предвиден в нормите на закона, създава основателни опасения 
за заложено вътрешно противоречие в нормативния акт. Разпоредбата на чл. 1, ал. 2, 
т. 3 ЗРАСРБ въвежда принцип за контрол на качеството на научните изследвания. 
Този нов за българската наука принцип влиза в пряко противоречие с традиционния 
принцип за свобода на научното творчество. Недопустимо е посредством механизми-
те на контрол да се извършва намеса в експертната дейност на научните журита. 

На второ място може да се изведе взаимозависимост между постигане целите на 
закона, а именно да се осигурят условия за обективно, безпристрастно и законосъоб-
разно прилагане на единни национални изисквания към кандидатите за придобиване 
на научни степени и за заемане на академични длъжности и контрола върху процеду-
рите. На тази плоскост административният контрол е заложен нормативно, като кон-
трол осъществяван на всички етапи от хода на процедурите и от множество органи и 
лица. Това видово разнообразие е типичен белег на административния контрол, но с 
новите изменения се отчита нарастващата му роля за обезпечаване на законосъобраз-
ното протичане на процедурите и като гарант за предотвратяване на нарушения в 
техния ход. Този контрол обаче е преекспониран и разширен до граници, при които 
могат да възникнат основателни опасения за това, че посредством него държавата 
отново прави опит да се възвърне в определена степен централизираният модел, 
което е противоречие на закрепения в чл. 1, ал. 2, т. 1 ЗРАСРБ принцип на децентра-
лизация на процедурите за академично израстване. 

На трето място може да се отбележи направеният опит за регламентиране на 
административния контрол в съчетание с основния принцип от дейността на висшите 
училища и научни организации, а именно академичната автономия. В тази връзка не 
може да не бъде отправена критика към законодателя, т.к. в настоящият си вид спе-
циализираният административен контрол, поверен в компетентност на министъра на 
образованието, надхвърля разумните граници и може да се отчете като намеса в авто-
номната дейност на висшите училища. 

Философията на прилагане на новия разширен административен контрол и въве-
дения принцип на контрол на качеството надхвърля добрата идея за хармонизация на 
национално и международно ниво на научната продукция на българските учени. 
Напротив като част от общата нова концепция за развитието на науката и качеството 
на научните изследвания той противоречи на изконни принципи като „свобода на 
научното творчество”, „академичната автономия“, както и на принципа за „децентра-
лизация на процедурите” по ЗРАСРБ. 
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ПРАВОСУБЕКТНОСТ НА ПАСИВНИТЕ СУБЕКТИ  

В ДАНЪЧНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 
 

доц. д-р Красимир Мутафов* 
Бургаски свободен университет 

 
 
Резюме: Статията е посветена на въпросите свързани с правосубектността на 
пасивните субекти в данъчното право, като не претендира за изчерпателност. 
Обърнато е внимание на правосубектността на физическите и юридическите лица, 
като е акцентирано върху особеностите на това социално-юридическо качество на 
лицата в този правен отрасъл. Ползвана е и практика на СЕС по преюдициални 
запитвания по данъчни дела. 

Ключови думи: правосубектност, ДОПК, КМЧП, физически лица, юридически лица 
 
Abstract: The report is dedicated to the issues connected to the legal personality of passive 
subjects in tax law and does not claim to be complete. Attention is turned to the private and 
legal entities and an emphasis is put on the features of this social and legal quality of the 
entities in this legal field. The practice of the Court of Justice of the European Union is also 
used for prejudicial inquiries on tax cases.   

Key words: legal personality, Tax-Insurance Procedure Code, Private International Law 
Code, private entities, legal entities 

 
 

В правната наука е прието и не подлежи на съмнение, че правосубектността на 
физическите лица/според нас с изключение на едноличните търговци/ е същата като в 
гражданското право. 

Така при тази категория субекти данъчната правоспособност представлява спо-
собността им да бъдат носители на правата и задълженията, които установяват 
данъчните закони, както и че тя започва и свършва според същите тези закони1. По 
същия начин следва да се разглежда и въпроса свързан с данъчната дееспособност, 
както и с възможността лицата да понесат съответния вид юридическа отговорност 
при неизпълнение или лошо изпълнение на данъчните си задължения2. Всяко физи-
ческо лице от момента на своето раждане придобива гражданска правоспособност, а 
следователно и данъчна такава, като след навършване на определена възраст  /съгл. 
чл.2 от ЗЛС-18 год./ придобива пълна дееспособност3, т.е. при тази категория лица 
данъчната правосубектност следва гражданската, която е предпоставка за нейното 
възникване. 

                                                 
* Авторът е доктор по право, доцент по финансово и данъчно право в ЦЮН на БСУ. 
 
1 Стоянов, П. Данъчно право, С.1994, с.143-145.  
2 Като последните трябва да разбираме в широкият смисъл на това понятие/определяне на 
данъчната основа, деклариране на дължимото задължение, регистрацията при облагането с 
ДДС и акциз и др/, а не само да се плати данъчния дълг. 
3 Подобно е виждането относно данъчната право и дееспособност и в съвременното руско 
данъчно право, така Крохина Ю.А. Налоговое право России, М.2012, с.306. 
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Данъчният закон обаче възприема едно отклонение от правосубектността в граж-
данското право отнасящо се до непълнолетните лица. Съгласно разпоредбата на 
чл.10, ал.2 от ДОПК те, както и малолетните лица, включително и поставените под 
запрещение притежават ограничена правосубектност и се представляват от техните 
родители, настойници или попечители. По-точно казано тези категории лица от глед-
на точка на данъчното право са напълно недееспособни, тъй като не могат чрез свои-
те действия самостоятелно да реализират правата и задълженията предоставени им от 
данъчните закони. Те имат възможността да се конституират като субекти в едно да-
нъчно правоотношение в качеството си на задължени лица или с други думи казано 
като носители на данъчната тежест, но данъкът ще се дължи от техните законни 
представители. Така например ако едно непълнолетно лице придобие недвижим 
имот, то ще встъпи в материалното данъчно правоотношение като лице, за което въз-
никва данъчната тежест, но задължението да се плати дължимият данък върху недви-
жимите имоти ще е на законният му представител,т.е. той ще е платец на данъка. 
Негово ще е и задължението да подаде данъчната декларация в общината по местона-
хождението на имота в 2-месечен срок съгласно чл.14, ал.1 от ЗМДТ.      

Когато се изследват въпросите свързани с данъчната правосубектност на физи-
ческите лица трябва да обърнем внимание на една нейна съществена особеност, коя-
то се изразява в това, че тя не е поставена в зависимост от тяхното гражданство. 
Основният критерий, на който стъпва данъчното право при нейното определяне е 
пребиваването на лицата на територията на нашата страна4. ЗДДФЛ е основният да-
нъчен нормативен акт, които изчерпателно визира видовете физически лица, които  
притежават данъчна правосубектност и могат да се конституират като субекти в 
материалното правоотношение не само за целите на облагането с данъци върху дохо-
дите но и по принцип в нашето данъчно право5. Такива съгласно чл.3 от цитирания 
закон са местните и чуждестранните физически лица /включително и едноличните 
търговци/, т.е. основателно може да се приеме, че българският данъчен закон „приоб-
щава” правосубектността на вторите към българското законодателство. Или с други 
думи според нас за целите на данъчното облагане се счита, че чуждестранните физи-
чески лица притежават пълна данъчна правосубектност съобразно разпоредбите на 
българското законодателство, независимо че според отечественото си такова може и 
де не притежава пълна дееспособност, ако да речем, че съгласно него се изисква въз-
раст по-висока от 18 год. В нашата правна литература има изразено становище, че 
при подобна колизия между нашето и чуждестранното право в случаите, когато 

                                                 
4 Изключение от това правило е разпоредбата на чл.29, ал.1 от ЗМДТ, която регламентира, че с 
данък върху наследствата се облагат наследените по закон или завещание имущества в страна-
та и на чуждите граждани. Това обаче би следвало да се разглежда като изключение от прието-
то в нашето данъчно право общо правило, че правосубектността не е поставено в зависимост 
от гражданството на физическите лица. 
5 Всички останали материални данъчни закони боравят или с родовото понятие лица, което 
включва в себе си както физическите така и юридическите лица  напр. чл.3, ал.1 от ЗДДС, чл.3 
от ЗАДС., чл.11 от ЗМДТ. На редица места в ЗМДТ се използват други понятия, които опреде-
лят лицата дължащи някои видове данъци – собственици или ползватели съгласно чл.11 от 
ЗМДТ дължат данък върху недвижимите имоти, чл.45 като задължени лица за данък при при-
добиване на имущества по дарение и по възмезден начин са вписани приобретателят или пре-
хвърлителят, чл.53 от същия закон визира, че данъкът върху превозните средства се дължи от 
техните собственици. Липсата в посочените нормативни актове на специални разпоредби от-
носно физическите лица, в случаите когато се облагат със съответните видове данъци ни дава 
основание да подкрепим подобно становище.    
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чуждестранното лице не е дееспособно съгласно отечественото си право, но е при-
знато за местно лице съгласно българското данъчно законодателство би следвало да 
намери приложение разпоредбата на чл.54, ал.1 от КМЧП. Цитираната правна норма 
гласи, че „Условията и последиците от ограничаването или лишаването от дееспо-
собност на лицето се уреждат от неговото отечествено право. Когато лицето 
има обичайно местопребиваване на територията на Република България, съдът мо-
же да приложи българското право.” Приема се, че нашето данъчно законодателство 
не съдържа такава регламентация и би било добре тя да бъда създадена при бъдеща 
реформа на данъчното облагане, защото нормата на чл.54, ал.1 от КМЧП е диспози-
тивна, а в данъчното право по правило разпоредбите имат императивен характер6. С 
подобно съждение не можем да се съгласим и според нас посочената разпоредба на 
КМЧП не би могла да намери приложение при материята свързана с данъчната пра-
восубектност най-малко поради това, че с този нормативен акт, както подсказва и са-
мото му наименование се уреждат съвсем друг вид правоотношения. От разпоредбата 
на чл.1, ал.1 от КМЧП е видно, че с него се регулират обществените отношения свър-
зани с: 

-  международната компетентност на българските съдилища, на други органи и 
производства по международни граждански дела; 

-  приложимото право към частноправните отношения с международен елемент; 
-  признаването и допускането на изпълнение на чуждестранни решения и други 
актове в Република България. 

 

Всички тези обществени отношения са извън предмета на правно регулиране от 
данъчното право и независимо, че гражданската правосубектност е предпоставка за 
възникване на данъчната такава, това съвсем не означава, че данъчното право не 
може да въвежда правила относно нея, които да се различават от тези приети в граж-
данските закони. Когато се разглежда съотношението на гражданското право с да-
нъчното право не само през призмата на отрасловата правосубектност, а и изобщо би 
следвало да се има предвид, че то може да си служи с понятията създадени от граж-
данското право, в които да вложи свое собствено съдържание7. Според нас точно 
пред подобна хипотеза сме изправени с разпоредбата на чл.3 от ЗДДФЛ, регламенти-
раща кръга на данъчно задължените лица при облагането с данъци върху доходите.  

Погледнато от по-друг ъгъл, въпросът свързан с този подход при уреждане на ма-
терията в областта на данъчната правосубектност от законодателя е отражение на 
един от основните принципи, които са залегнали при данъчното облагане в Република 
България. Тук следва да обърнем внимание, че в нашето материално данъчно право 
липсват изрични разпоредби, които да регламентират принципите върху, които то се 
изгражда, което според нас в немалка степен се дължи на  липсата на кодифицирана 
нормативна уредба. Това както обърнахме внимание по-горе в труда не без основа-
ние може да се счита за слабост в нашето законодателство, като евентуалното нали-
чие на данъчен кодекс би позволило в него изрично да се посочат принципите върху 
които се изгражда нашето данъчно право. Понастоящем те се извеждат по пътя на 
тълкуването както от същността на юридическото понятие за „данък” така и от от-

                                                 
6 Вж. Минкова, Г. Данъчни задължения, С.2012, с.160-161. 
7 Вж. Стоянов, П. Данъчно…..с.75, така също М.Костов, Данъчно право и гражданско право, 
Годишник на ЮФ при СУ „Св. Климент Охридски”, 1958, с.204 /50/. 
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делни разпоредби в материалните данъчни закони8. Разглеждането на принципите 
върху, които стои данъчното право е извън въпросите поставени в настоящото  
изследване, поради което няма да се спираме на всеки от тях поотделно, а само на 
онези, които според нас имат отношение към материята свързана с правосубект-
ността. 

Същността на един от тези принципи се изразява в това, че доходът, печалбата, 
дейността се облагат там където те се получават, респ.извършват. Той се основава на 
данъчният суверенитет, като разновидност на политическия такъв, който позволява 
на всяка една държава сама с оглед на собствените си интереси да определя обектите 
на облагане с отделните видове данъци – имущество, доход, печалба, дейност или 
оборот, които се придобиват или осъществяват на нейната територия и които ще се 
облагат със съответния вид или видове данъци. Този принцип може да се изведе от 
разпоредбата на чл.84, т.3 от Конституцията, съгласно която Народното събрание в 
качеството си на върховен орган на държавната власт е този който установява дър-
жавните данъци и определя техния размер само и единствено със закон. Това означа-
ва, че със закон се определят всички елементи на данъка, вкл. субекта и обекта обла-
гане. Така например чл.2 във връзка с чл.12 от  ЗДДС регламентира, че обектите на 
облагане ще се облагат с ДДС, когато са с място на изпълнение на територията на 
страната. Подобни разпоредби съществуват в останалите материални данъчни за-
кони9.  

 

Общностното право в областта на косвените данъци, в частност при облагането с 
ДДС с разпоредбата на чл.2 от Директива 2006/112/ЕС на Съвета относно общата 
система на ДДС също възприема този принцип, като регламентира, че на облагане с 
ДДС подлежат: 

- възмездната доставка на стоки на територията на дадена държава-членка от 
данъчно задължено лице действащо в това си качество; 

- възмездното вътреобщностно придобиване на стоки на територията държава-
членка от данъчно задължено лице; 

- доставка на услуги, извършвана възмездно на територията на държава членка от 
данъчно задължено лице, действащо в това си качество; 

- вносът на стоки10. 
 

 

                                                 
8 Тук сме съгласни с изразеното от проф. И. Стоянов становище, че материалните данъчни за-
кони не съдържат уредбата на принципите на данъчното право, а разпоредбите на чл.2-6 от 
ДОПК по-скоро регламентират тези на данъчния процес. В този смисъл, Стоянов, И. Данъчно …с.50.  
9 Така например чл.2 във връзка с чл.19 от ЗАДС при облагането с акциз, чл.1 във връзка с 
чл.12, 194-195, чл.204 от ЗКПО, както и при останалите данъци регламентирани в ЗКПО. С 
разпоредбата на чл.7 във връзка с чл.2 о ЗДДФЛ по отношение на чуждестранните лица. ЗМДТ 
регламентира, че задължени лица за данък върху недвижимите имоти са собствениците или 
ползвателите на недвижимия имот независимо от тяхното гражданство/чл.11,ал.1 и ал.3/.  
10 Този принцип беше възприет и в отменената Шеста Директива на Съвета 77/388/ЕЕС от 17 
май 1977 г. относно сближаване на законодателството на страните-членки, уреждащо въпроси-
те на данъка върху оборота – Обща система на ДДС: единна база за облагане, разпоредбата на 
чл.2 , от която визираше, че на облагане с ДДС подлежат „ … 1. Доставката на стоки или услу-
ги, извършвана възмездно на територията на страната от данъчнозадължено лице, действащо в 
това си качество. 2. Вносът на стоки”. В чл.3 от нея се даваше легалното определение за поня-
тието „територия на страна-членка”. 
 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2018 ЦЮН 
 

 102

Въвеждането на този принцип от своя страна налага изискването отрасловата да-
нъчна правосубектност на лицата да е определя в зависимост от правилата възприети 
в съответната правна система, а не от тези в отечественото законодателство на ли-
цето. Евентуалното обвързване на данъчната правосубекност с гражданството на ли-
цата безспорно би довело да нарушаването на още два от принципите на върху, които 
се изгражда данъчното право. Първият е принципа на всеобщност на данъка, според 
който всички лица, спрямо които е възникнал юридическият факт пораждащ задъл-
жението за данък без изключения подлежат на облагане. Следващият принцип е този 
на неутралност на данъка, съгласно който всички лица явяващи се пасивни субекти в 
материалното данъчно правоотношение трябва да бъдат поставени при равни усло-
вия. Това означава, че националното данъчно законодателство не бива да допуска 
привилегии или ограничения в режима на облагане с отделните видове данъци или 
изцяло различни такива основаващи се на националност, форма на собственост граж-
данство или друг критерий11.  

 

В НК РФ тези принципи са изрично регламентирани в ст.3, т.1 и т.2, съгласно 
които: 

- всяко лице е длъжно да плаща законно установените със закон данъци. Законо-
дателството в областта на данъците се основава на принципите на всеобщност и 
равенство при пре данъчното облагане; 

- данъците не могат да имат дискриминационен характер и различно прилагане в 
зависимост от социални расови, национални, религиозни или други критерии. 
Не се допуска установяването на диференцирани данъчни ставки или привиле-
гии в зависимост от формата на собственост, гражданството на физическите 
лица или произхождението на капитала. 

 

Умишленото цитиране на текста от НК РФ има за цел да акцентира върху необ-
ходимостта от подобна юридическа регламентация на принципите на данъчното об-
лагане и в нашето данъчно право, които сега за съжаление извеждаме, както упоме-
нахме по-горе по пътя на тълкуването на отделни норми и разпоредби от законода-
телството, както и от самото понятие за данъка.  

 

Допълнителни аргументи в подкрепа на изразеното от нас становище могат да се 
изведат и от функциите на данъка. В правната доктрина е прието, че данъкът има 
следните функции: 

- фискална; 
- разпределителна; 
- икономическа; 
- регулативна; 
- социална12. 
 

Основната функция на данъка е фискалната, т.е. чрез него се цели да се осигурят 
приходи в държавния бюджет, които впоследствие да се разходват в непроизводстве-
ната сфера на държавата – образование, здравеопазване, социални дейности, сигур-
ност и т.н. В бюджета на държавата съществуват и други приходоизточници – мита, 
такси, приходи от държавно имущество и др. но данъкът е основният сред тях. Не-

                                                 
11 На последният принцип често се позовава СЕС в практиката си по преюдициални запитва-
ния по данъчни дела особено в сферата на общата система на ДДС, където се среща и като 
„данъчен неутралитет” / Решения по дела С-460/07; С-153811; С-332/15; С-499/16; С-441/16 и 
др./ 
12 Относно функциите на данъка вж. Стоянов, И. Данъчно право, С.2016, с.27-28. 
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прекъснато нарастващите разходи на държавата налагат необходимостта от осигуря-
ването на все повече приходи от данъци, което предопределя и развитието на данъч-
ната политика на държавата в тази насока. Това се осъществява по няколко начина. 
Първият е чрез въвеждане на нови данъци или увеличаване на размера на вече съ-
ществуващите в данъчната система, който способ трябва да признаем, че не е съвсем 
популярен, поради което по възможност се избягва неговото прилагане, но понякога 
е неизбежен. Другият е чрез постепенно увеличаване на кръга на данъчно задълже-
ните лица и на обектите на облагане със съответните данъци, т.е. постепенно разши-
ряване на данъчната основа. Точно разширяването на кръга на данъчните субекти е 
един от способите за повишаване на приходите от данъци, което е и основната пред-
поставка за приемането на подобно законодателно решение в нашата страна. 

 

От казаното до тук във връзка с отрасловата данъчна правосубектност на физи-
ческите лица се налага извода, че: 

- тя следва гражданската правосубектност, поради липсата на специални разпо-
редби в данъчните закони относно тази материя, което ни дава основание да я опре-
делим като  вторична; 

- правосубектността в нашето право не е обвързана от гражданството на лицата, 
т.е. чуждестранните физически лица придобиват своята данъчна правосубектност, 
разбирана като социално-юридическо качество съобразно българския  данъчен закон, 
а не в съответствие с отечественото си законодателство.; 

Не така стои въпросът с правосубектността при някои от останалите видове па-
сивни субекти, за които в данъчното право има съществено отклонение от общите 
правила възприети в гражданското право. Такива са неперсонифицираните дружества 
и осигурителните каси, които за целите на данъчното облагане, по силата на правна 
фикция се считат за юридически лица13. В този случай наличието на гражданска или 
търговска правосубектност като юридическо лице не е необходима предпоставка за 
възникването на отрасловата данъчна правосубектност. 

Една от особеностите при данъчната правосубектност на тази категория лица, 
включително и на ЮЛ подлежащи на регистрация по ТЗ  и на тези с нестопанска цел 
е, че и трите нейни елемента възникват едновременно. От момента, в който тези лица 
се впишат регистъра на Агенцията по вписванията те получават своята пълна търгов-
ска, а следователно и данъчна правосубектност, която по подобие на тази на физичес-
ките лица също определяме като вторична. Същата особеност се наблюдава и при не-
персонифицираните дружества като при тях тя възниква от момента на общата им 
данъчна регистрация по ДОПК. Когато става въпрос за данъчната правосубектност на 
тези лица трябва да обърнем внимание, че по отношение на възможността да носят 
юридическа отговорност за допуснати от тях нарушения на данъчното законодателст-
во са налице известни ограничения обусловени от правната им природа. Те съгласно 
чл.31 и слд. от НК не могат да бъдат носители на наказателна отговорност. По друг 
начин обаче стои въпросът свързан административнонаказателната отговорност, 
където според нас има известно противоречие в законодателството. Така в съответст-
вие с чл.24, ал.1 от ЗАНН този вид юридическа отговорност е лична, като следващата 
алинея регламентира, че „За административни нарушения, извършени при осъщест-
вяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работни-
ците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са 
наредили или допуснали да бъдат извършени”.  

                                                 
13 Вж. Чл.9, ал.2 от ДОПК, чл.2, ал.2 от ЗКПО.  
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От друга страна разпоредбата на чл. Чл. 83, ал.1 от ЗАНН регламентира, че в 
предвидените в съответния закон, указ, постановление на Министерския съвет или 
наредба на общинския съвет случаи на юридическите лица и едноличните търговци 
може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държа-
вата или общината при осъществяване на тяхната дейност. Ако погледнем някои от 
административнонаказателните разпоредби на материалните данъчни закони, напри-
мер чл.185, ал.1 от ЗДДС, ще видим, че на ЮЛ се налага имуществена санкция в 
размер от 500 до 2000 лв., в случаите когато не документира с касова бележка от 
ЕКАФП или финансов бон от ЕСФП извършено плащане в брой за осъществена в 
търговски обект доставка на стока или услуга. От посочения пример се вижда, че от 
гледна точка на правната си същност „имуществената санкция” като вид администра-
тивно наказание не нищо друго освен разновидност на глобата, която съгласно чл.15, 
ал.1 от ЗАНН е наказание, което се изразява в заплащане на определена парична 
сума. Разликата се състои само в „носителя” на наказанието – юридическо лице или 
едноличен търговец. От тук и логичния извод, че тази категория данъчни субекти 
(включително и приравнените на ЮЛ) могат да бъдат носители на административно-
наказателна отговорност14. От гледна точка на общата теория на правото тази катего-
рия правни субекти могат да бъдат носители и на гражданскоправна отговорност, 
която обаче, както и деликтната не намират приложение в данъчното право. Казаното 
до тук относно правосубектността на местните ЮЛ, в които включваме и дружества-
та, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета, и кооперациите, учре-
дени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета, когато седалището им е в 
страната и са вписани в български регистър в пълна сила важи и са чуждестранните 
ЮЛ15. Съгласно чл.4 от ЗКПО в случаите когато упражняват стопанска дейност чрез 
място на стопанска дейност на територията на нашата страна или получават доход с 
източник  в Република България,  правосубектността на тази категория лица е същата 
както и на местните юридически лица при облагането със съответните видове данъ-
ци, регламентирани в ЗКПО16.  

 
 

                                                 
14 Така също Колев, Т. Теория на правото, С.2015, с. 410. 
15 Вж. чл.3, ал.1, т.2 от ЗКПО. 
16 Легалното определение на понятието „място на стопанска дейност” е регламентирано в §1, 
т.5 от ДОПК. 
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Резюме: Процесите, свързани с реислямизацията на мюсюлманските общности се 
осъществяват по различен начин, който е свързан с културните и социални харак-
теристики на етническата група на българските турци и е неразривно свързан с 
влиянието на историческите процеси, които определят заплахите на конфликти с 
различни идентичности.  
В това отношение Република България е изправена пред сложни предизвикателства 
на сигурността, породени от заплахата от радикализъм и тероризъм.  
Горната теза се обуславя от промените, настъпили в мюсюлманските общности в 
страната от 90-те години на миналия век насам, разкривайки глобален процес на 
масова реислямизация на много от тях, чрез изучаване на ислямските доктрини, из-
куствено обосновани в ислямската теология, организирани от различни организации 
в нашата страна, финансирани от Близкия изток, които са предмет на настояща-
та публикация. 

Ключови думи: заплаха, реислямизация, мюсюлманска общност, малцинство, етни-
чески турци, мюсюлмански роми, български мюсюлмани, национална принадлежност 
и национална идентичност 
 
Abstract: Processes related  with the reislamization of Muslim communities are taking 
place in a different way, which is associated with the cultural and social characteristics of 
the ethnic group of the Bulgarian Turks, and is inextricably connected with the impact of 
the historical processes that determine the threats of conflicts of different identities.  
With this respect the Republic of Bulgaria faces complex security challenges posed by the 
threat of radicalism and terrorism. 
The above thesis is conditioned by the changes that have occurred in the Muslim 
communities in the country since the 1990s, revealing a global process of mass re-
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Islamization of many of them, by studying Islamic doctrines, artificially grounded in 
Islamic theology organized by various organizations in our country, financed by the Middle 
East, which are the subject of the current publication. 

Key words: threat, re-islamization, muslim community, minority, ethnic Turks, Muslim 
Roma, Bulgarian Muslims, national affiliation and national identity. 

 
 

В България дълго време идентичността на турците като турскоговорещи мюсюл-
мани не се поставя под съмнение. Чрез една засилена борба срещу исляма от 60-те 
години на ХХ век насам се обръща внимание върху обстоятелството, че религиозната 
принадлежност в никой случай не бивало да се бърка с националната принадлеж-
ност1. Едва през 80-те години тази картина постепенно се променя. От „български 
турци“ стават (първоначално на теоретично равнище) мюсюлмански, турскоговоре-
щи българи2. С помощта на тази конструкция впоследствие се обосновава идеологи-
чески асимилационната кампания през 1984 – 1985 г. 

Причините за промяна на политиката към българските турци е била повлияна от 
успешното преименуване на хората от смесените бракове, натискът на местните дей-
ци, рухването на надеждата, че може да се постигне договореност с Турция за пълно-
то изселване, националистичната пропаганда на южната ни съседка и накрая – опас-
ността от „кипърски вариант“ в България3. Като най-важна причина за смяната на 
имената българските власти посочват демографския разцвет на турското население. 
Бързото увеличаване на турците е било възприемано от управляващите като опасно 
за българската нация и те са обмисляли план за неговото намаляване4. 

Предходното е вследствие на факта, че Турция е отказвала да приеме повече из-
селници след 1978 г., като единственият вариант е било преименуването на турското 
население с цел приобщаване към българската нация.  

Смяна на имената при ромите мюсюлмани 
Първият опит да се регистрират ромите с „фалшива“ националност е от 1950 г., 

когато отдел „Регистрация“ на Министерство на вътрешните работи изпраща до 
адресните служби писмо, в което се настоява ромите и татарите да бъдат регистрира-
ни като турци. Вероятният брой на засегнатите е около 130 000 души5. 

Преди смяната на имената да стане официална доктрина с решението на Полит-
бюро от 1962 г. има сведения, че по различни начини мюсюлманските роми са при-
канвани да сменят имената си в хода на заселническата програма от 1958 г.6 Правно-
то основание за преименуването е създадено с две изменения в служебния правилник 
за водене на регистъра по гражданското състояние в началото на 1960 г. Измененията 
предвиждат децата да се регистрират като българи, дори ако родителите имат небъл-
гарски произход. Освен това се създава възможност за лица с небългарски произход 

                                                 
1 Генов, Д. Братската дружба между българското и турското население в България. София, 
1961, стр.54 и Мизов, Ислямът, стр.117. 
2 Мемишев, Ю. Задружно в социалистическото строителство на родината (Приобщаване на 
българските турци към изграждането на социализма), София, 1984 г. 
3 Асенов, Б. Възродителният процес и Държавна сигурност. София, 1990, стр.89, Живков, Т. 
Мемоари, София, 1997, стр.443-стр.450, Стоянов, Д. Заплахата. Великодържавният национали-
зъм и разузнаването на Турция против България. София, 1997. 
4 Милушев, Г. По коридорите на властта. С., 1991, стр 207. 
5 Кертиков, Етнонационалния въпрос, стр. 88. 
6 Кроу, История, стр. 22. 
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да се регистрират като българи с подаване на писмена молба и да променят своите 
собствени, бащини и фамилни имена7. 

Правната основа представлява една точка, на която се опира решение А–101 на 
Политбюро от 05.04.1962 г.8 Във втора точка на това решение се нарежда на 
Министерство на правосъдието да изработи правилник за прилагане на действащата 
наредба, от който да произтича, че религията и името не са критерии за националност 
на засегнатите лица и че смесените бракове не засягат националността на брачните 
партньори. Деца от смесени бракове трябва да могат да се регистрират като българи, 
ако родителите го желаят. Освен това документът изисква да се облекчи процедурата 
по смяна на имената и националността чрез отпадане на съдебното разрешение. 
Отсега нататък е достатъчно само да се подаде писмена молба до съответната служ-
ба. Тази последна точка изглежда доста нелогична, защото същата регулация вече е 
въведена с промяната на служебното предписание през 1960 г. Замяната на имената 
трябвало да се съпровожда от масова просветителска кампания. И преди всичко 
преименуването трябва да протича без принуда или „перверзии”9. С решението на 
Политбюро се коригира и залитането от 1950 г.: по „погрешка” регистрираните тога-
ва като турци помаци, роми и татари трябва да бъдат убедени да се запишат отново с 
„истинската“ си националност – изключение се прави за лицата, които вече са се ре-
гистрирали като българи.10 Едва ли може да се пресметне колко точно роми са се от-
казали от турско-арабските си имена след 1962 г. по време на различните вълни на 
кампанията. Преобладаващата част от мюсюлманските роми очевидно са получили 
нови български имена до края на 70-те и началото на 80-те години11. В един доклад, 
засягащ преименуването на турското малцинство и представен в Политбюро от бъде-
щия министър-председател Георги Атанасов през януари 1985 г. за смяната на имена-
та при ромите, се казва следното: 

„През последните няколко години в съответствие с обективната тенденция на 
тежнение на българските цигани към българската социалистическа нация, диктувана 
от целия ход на нашето обществено развитие и във връзка с подмяната на паспорти-
те, около 250 хиляди цигани приеха български имена. По този начин беше пресечена 
тенденцията към турчеене на една част от тази група и се създадоха предпоставки за 
нейната консолидация в българската социалистическа нация.”12 

Смяната на паспортите в България започва през 1981 г. и трябва да завърши, раз-
пределена по години на раждане, до края на 1985 г., като по-старите набори получа-
ват последни новите документи за самоличност. В новите паспорти отсъства дотога-
ва съществуващата рубрика „народност”. Цялата обменна акция се обосновава с въ-
веждането на ЕСГРАОН (Единна система за гражданска регистрация и администра-
тивно обслужване на населението) и с уеднаквяването на паспортното дело във всич- 

 

                                                 
7 ИПНС No. 2, 5.1.1960 г., стр.1 и ИПНС No. 18, 1.3.1960 г., стр.7. 
8 Текстът е публикуван на английски език в: Destroying Ethnic Identity: The Gypsies of Bulgaria, 
/„Циганите в България”/ A Helsinki Watch Report, June 1991, p./ стр.69. 
9 Destroying Ethnic Identity:The Gypsies of Bulgaria, A Helsinki Watch Report , June 1991, p.71, p.72. 
10 Destroying Ethnic Identity:The Gypsies of Bulgaria, A Helsinki Watch Report , June 1991, p.71-72. 
11 Дечева, Т. Влияние на социалистическата държава върху българските цигани, в: България 
1300, т.3, Институции и държавна традиция, София 1983, стр.573. 
12 Доклад на Георги Атанасов на среща с първите секретари на ОК на БКП - 18 януари 1985, в: 
Права и свободи, No.4/11.3.1991 г., стр. 9. 
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ки социалистически страни13. Последните лица, които държат на своите турско-араб-
ски имена са обхванати в хода на преименуването на турците през 1984-1985 г.14 

Смяна на имената при българите мюсюлмани 
След решението на Политбюро от 1962 г. смените на имената при българските 

мюсюлмани първоначално протичат съвсем незабележимо и без особена съпротива, 
като част от помаците приемат новите смени на имената. Имало е съпротива в някол-
ко села в Благоевградския регион през 1962 г., която се оказва достатъчна, за да се 
отложи извършването на смяна на имената при българите мюсюлмани. 

На 17 юли 1970 г. Секретариатът на ЦК на БКП приема решение „За изчистване-
то на класовото и партийно съзнание и за патриотичното възпитание на българо-мо-
хамеданите“15. „Замяната на турско-арабските имена с български и измененията в об-
леклото на това население да става без администриране и при пълна доброволност и 
убеденост.”16 

Окръжните комитети в областите, заселени с помаци, се призовават да вземат 
всички необходими мерки за засилване на българското национално съзнание сред на-
селението и да спрат неговото турцизиране. Обръща се внимание на това помашки 
новобранци да не се събират заедно с турци в армейските поделения; при никакви 
обстоятелства да не се разрешава на хората да се отказват от българската национал-
ност в полза на друга; да се дава автоматично българско гражданство на деца от сме-
сени бракове; да се преследват най-строго обрязванията на момчетата извън държав-
ните институции на здравеопазването17. 

Така подготвена, през 1971 г. вълната на преименуванията протича планомерно, 
от запад на изток, за да прескочи след това и на север, към по-малките заселнически 
области около Велико Търново и Ловеч, по описанието на Константинов. През 
1972 г. кампанията в общи линии се смята за приключена18. Докато при първата смя-
на на имената след 1962 г. съпротивата на няколко села се оказва достатъчна, за да се 
отложи начинанието, то при тази кампания всяко надигане срещу натрапените нови 
имена се потиска брутално. 

След тези засилени асимилационни мерки през 70-те години борбата на БКП 
срещу външните белези на ислямската идентичност на помашкото население, тоест 
турско-арабските имена, облеклото, обрязването, ходенето в джамии и пр., може да 
се смята за приключена. Все пак през 1978 г. Секретариатът на ЦК на БКП отбелязва, 
че няколко хиляди българоговорещи мюсюлмани са запазили турско-арабските си 
имена (най-вече жители на София и други големи градове), те обаче явно са смятани 
за „най-консервативните потомци на мохамеданизирани в миналото българи”19 и като 
такива са останали недостигнати от влиянието на компартията. По всичко изглежда, 
че тази група е паднала жертва в кампанията по смяната на имената сред турското 
малцинство в средата на 80-те години. 

По отношение на водената от българската държава политика, свързана със смяна-
та на имената на българските граждани, изповядващи исляма може да се каже, че във 

                                                 
13 Тьонис, Б. България / население: Подмяна на документите за самоличност (паспорти) в WDSOE 12 
(1980), стр.283. 
14 Попов, Българи и цигани, стр.22. 
15 Konstantinov, Pomak Conversions, стр. 348. Константинов, Помашките покръствания. 
16 Цитат в Трифонов: Строго поверително!, в: Поглед, брой 16 от 22.4.1991, стр.10. 
17 Цитат в Трифонов: Строго поверително!, в: Поглед, брой 16 от 22.4.1991, стр.10. 
18 Konstantinov, Pomak Conversions, стр. 348. Константинов, Помашките покръствания. 
19 Цитат в Трифонов: Строго поверително!, в: Поглед, брой 16 от 22.4.1991, стр.10. 
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времето същата е довела до консолидиране на малцинствата от български турци, по-
машко население и турски цигани. Вследствие на тази политика по отношение на 
тези малцинствени групи в различен период от време протичат миграционни про-
цеси20. 

Малцинствена политика по отношение на образованието 
В съзвучие със сталинската политика за създаване и поддържане на малцинства, 

първата българска социалистическа Конституция от 1947 г. предвижда образование 
на турски език и развитие на специфична етническа култура21. В съгласие с Консти-
туцията от декември 1947 г. турската общност е призната за национално малцинство 
и се ползва с правата, предвидени в чл.79: да учи на своя майчин език и да развива 
националната си култура. В периода 1945-1949 г. се възобновява турскоезичната пе-
риодика и се увеличава броят на турските училища, които се равнопоставят с българ-
ските. Основава се турско педагогическо училище в Стара Загора, а към Учителския 
институт в Шумен се открива отдел за подготовка на турски прогимназиални 
учители. Откриват се турски читалища и детски градини22. Усилено се изграждат ос-
новни училища, в които занятията се водят изцяло на турски език, в тях се изучават и 
турска история и литература. Нараства броят на турските средни училища и учител-
ски институти. В Софийския университет е основана Катедра по турска филология. 
Издават се нови вестници, създават се библиотеки, театри (в Хасково, Шумен, Кърд-
жали, Разград, Русе и др.), като по този начин се формира турска интелигенция23. 

В този период от време (1949-1950 г.) действат не само 1199 основни училища, 
но и пет педагогически института за учители по турски език и факултет по турска 
филология в Софийския университет. Положението започва да се влошава още през 
1946 г., когато частните турски училища са одържавени, донякъде за облекчение на 
турската общност, която трудно ги поддържа. Между Априлския пленум на ЦК на 
БКП през 1956 г. и Октомврийския пленум през 1958 г. официалната политика рязко 
се променя от търпимост към интеграция и асимилация. Преподаването на турски 
език се прекратява през 1955-1956 г., а през 1959-1960 г. турските училища се сливат 
с българските. Факултетът по турска филология се превръща във факултет по арабис-
тика24. В средните, полувисши и висши учебни заведения обучението на турската 
младеж преминава изцяло на български. Намаляват се броят, обемът и периодичност-
та на турскоезичните вестници и списания25. Последното дава достатъчно ясна визия, 
че през 60-те години възпитателните и образователни институции се превръщат все 
повече в инструменти на асимилационната политика. Оттук вече остава да бъде 
направена много малка крачка към пълното премахване на преподаването на майчин 
език за турското малцинство в средата на70-те години26.  

                                                 
20 Нейкова, М. Прилагането на принципа на субсидираността – основен инструмент за региона-
лизация и децентрализация, Юридически сборник на ЦЮН при БСУ, стр.161. 
21 Еминов, А. Образованието на турскоговорящите в България – Етническите групи, 1983, № 5 
22 Маринов, Ч. Дискусии – България, От интернационализъм към национализъм – част 2, 
Политиката към етническите и религиозни общности в комунистическа България, 2013. 
23 Стоянов, В. Цит. съч., стр. 119 – стр.121 и Ялъмов, Ибрахим. Цит. съч., стр. 312 – стр.324. 
24 Сачкова, E. Oбразователни модели на политиката на паралелните култури (1878 – 1998 г.), 
София, 1998. 
25 Маринов, Ч. Дискусии – България, От интернационализъм към национализъм – част 2, Поли-
тиката към етническите и религиозни общности в комунистическа България, 2013. 
26 Бейтуллов, Културният възход, стр. 222. 
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Радикалните политически промени след 10 ноември 1989 г. довеждат до отхвър-
ляне на повечето политически ограничения, наложени на турското малцинство, но 
силно влошават неговото икономическо състояние. С изключение на селата, където 
живеят само турци, децата от това малцинство посещават несегрегирани (смесени) 
училища. Обучението по български език е задължително. От 1991-1992 г. децата от  
І до VІІІ клас изучават турски език факултативно по четири часа седмично преди или 
след другите часове, или дори вечер27. Много турчета, които в къщи не говорят 
български, не могат да се справят с изискванията на учебната програма и отпадат 
рано или се изпращат в специални училища. Поради големите различия между двата 
езика някои деца остават практически неграмотни, което повлиява неблагоприятно 
тяхната социална адаптация и професионална реализация28. В последно време се 
въвеждат подготвителни курсове по български език за децата от малцинствата, за да 
се засили подготовката им за първи клас29. Възстановен е факултетът по турска фило-
логия в Софийския университет и са основани катедри в Шуменския университет и 
кърджалийския филиал на Пловдивския университет. Тъй като през 1989 г. повечето 
български интелектуалци от турски произход напуснаха страната, се чувства голяма 
нужда от университетски и училищни преподаватели30.  

Ромска общност 
След 1945 г. „народната власт” се опитва да изгради у ромите обща етническа 

идентичност, лансирайки културнопросветни нововъведения като при другите мал-
цинства: масова обществена организация, периодични издания и театър на роден 
език, специални училища, които трябва да ликвидират огромния процент неграмот-
ност сред това население31. В тази връзка комунистическият режим позволи на роми-
те да основат своя организация (1945 г.), вестник (1946 г.) и театър (1947 г.). Само 
след няколко години тези придобивки се отменят32. Във връзка с ограмотяването на 
ромския етнос, през 1947 г. е открито първото училище за циганското малцинство в 
софийския квартал „Под Факултета”33. 

Това училище първоначално има твърде слаба популярност. В първата година 
едва 40 ученици посещават новото училище във „Факултета”, но само 4 години по-
късно неговите възпитаници са 50034.  

В хода на една започната през 1954 г. правителствена програма за заселване се 
основават редица нови специални училища за роми и в други части на страната, 
особено в Дунавската равнина. Целта й е да даде елементарно образование на децата 
на новозаселените цигани35. В училищата в ромските квартали се оборудват специал-

                                                 
27 Еминов, А. Турците и други малцинства в България. Лондон, 1997, Издание на Института на 
мюсюлманските малцинства, кн.6. 
28 Бюксеншютц, У. Цит. съч., стр. стр.34 – стр.64. 
29 Кючуков, Х. Турските и циганските деца, изучаващи български: Психолингвистични аспек-
ти на усвояването на втори език в мултикултурна среда, Амстердам, 1995, стр. 34. 
30 Дейкова, O., С. Чакър. Българското училище и децата от турската етническа група, София, 
2000. 
31 Марушиакова, E., В. Попов. Циганите в България, София, 1993, стр.88-стр.95. 
32 Бюксеншютц, У. Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към евреи, 
роми, помаци и турци (1944-1989), IMIR, 2000, стр.19 – стр.20. 
33 Марушиакова, E., В. Попов. Циганите в България, София, 1993, стр.88-стр.95. 
34 Бюксеншютц, У. Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към евреи, 
роми, помаци и турци (1944-1989), IMIR, 2000, стр.17. 
35 Кроу, История , стр.20, стр.22. 
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ни стаи, където след края на учебните занятия децата трябва да приготвят домашните 
си под учителско наблюдение. Освен това се предвижда и построяването на детски 
градини в ромските квартали. Друг важен момент в документа е осигуряването на 
една годишна квота за приемане на роми в професионалните училища и техникуми36. 

В средата на 60-те години на XX век в България се откриват основни училища 
със засилено трудово обучение. За да избегнат проблема с ниската възраст на за-
вършващите, десет години след въвеждането на основните училища със засилено 
трудово обучение властите решават да открият допълнителни класове по желание на 
родителите и учениците. Тяхната цел е да осигурят по-високи дипломи на заинтере-
сованите ученици, а също и по този начин да се противопоставят на „детската безра-
ботица“. Няма данни за особен успех на тази мярка37. 

Интернати за роми са създадени по лична инициатива на Тодор Живков през 
1961 г. Тяхна цел е асимилирането на ромските деца, както откровено се констатира 
в една брошура от 1964 г. Отделени от семействата и обичайната си квартална среда, 
поставени в добри условия, децата за броени месеци щели да се променят. Така щяла 
да се създаде здрава основа за превръщането на най-младите циганчета в пълноценни 
граждани и убедени строители на социализма и комунизма38. 

Успехите в ограмотяването на ромите на пръв поглед оправдават тази политика 
на специално образование. От 1946 г. до 1992 г. броят на неграмотните спада от 81% 
до малко повече от 11%39. Този видим успех обаче не бива да ни подвежда, че 
въпреки различните усилия на БКП – било то създаване на специални училища, било 
то налагане на дисциплинарни мерки срещу родителите при отсъствие на децата от 
учебни занятия – не се постига целта – ромите да приемат „образованието“ като тако-
ва в своята ценностна система40. 

Най-бързо нарастващото българско малцинство, което вече може би надхвърля 
турското, са ромите41. Според преброяването от 2001 г. ромите са само 367 000 души 
или 4,6% от цялото население на страната. Наблюдателите смятат, че реалната цифра 
е поне 700 000 души42. След 1989 г., се появяват много неправителствени организа-
ции за работа с ромската общност, които да представляват техните интереси. Въпре-
ки това същите са слабо представени в българския парламент. През април 1999 г. 
Националният съвет по демографски и етнически въпроси предложи Рамкова програ-
ма за равноправна интеграция на ромите в българското общество. По време на кому-
нистическия период ромската неграмотност беше почти изкоренена. Техните деца бя-
ха задължени да посещават училища с безплатни пансиони, техникуми и училища за 
бавноразвити. След 1989 г. 62% от ромските деца не посещават училище поради 
бедност, липса на интерес или ранен брак. Само 0,9% от ромите завършват полувис-
ше и висше образование. В момента 11,1% от останалите са неграмотни. Около 70% 
от ромските ученици посещават сегрегирани училища в техните гета, където нивото 

                                                 
36 Нейкова, М. Прилагането на принципа на субсидираността – основен инструмент за региона-
лизация и децентрализация, Юридически сборник на ЦЮН при БСУ, стр.161. 
37 Бюксеншютц, У. Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към евреи, 
роми, помаци и турци (1944-1989), IMIR, 2000, стр.17. 
38 Бюксеншютц, У. Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към евреи, 
роми, помаци и турци (1944-1989), IMIR, 2000, стр.17. 
39 Бюксеншютц, У. Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към евреи, 
роми, помаци и турци (1944-1989), IMIR, 2000, стр.19 – стр.20. 
40 Генов/Маринов/Таиров: Циганското население, стр.47-48. 
41 Томова, Циганите, стр.58. 
42 Лижоа, Ж.-П. Роми, цигани, номади, София, 2000, стр. 35. 
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на обучение е ниско. Те са около 300, което прави над 20% от всички български учи-
лища43. 

В обобщение, водената от държавата малцинствена политика по отношение на 
образованието спрямо малцинствата в миналото и днес може да се прецени като про-
тиворечива и слабо мотивирана. Самите малцинства не са равностойни и равнопос-
тавени.  

 

Реислямизацията на българското население, изповядващо исляма, се дължи на: 
– тежката икономическа, политическа и духовна криза, в която се намира страна-

та и която създава изключително благоприятна почва за дейността на ислямски фон-
дации и секти, изповядващи фундаментален ислям след 1989 г. Предходното е 
вследствие на водената във времето атеистична политика от страна на държавата 
спрямо мюсюлманското вероизповедание в България, водещо до лишаване на тради-
ционната за българското мюсюлманско малцинство способност да се противопоставя 
със свои сили и средства на нашествието на фондации и секти, изповядващи радика-
лен ислям. 

– непостоянната политика спрямо различните малцинствени групи, изповядващи 
исляма преди и след 1989 г. 
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РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ИСЛЯМСКИ РАДИКАЛИЗЪМ  
И ТУРСКИ РАЦИОНАЛИЗЪМ. ПРИЧИНИ, ДОВЕЛИ  

ДО РАЗДЕЛЕНИЕТО НА МЮФТИЙСТВОТО 
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Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 
 
 

Резюме: Неотдавнашно изследване на двете различни понятия за ислямски радика-
лизъм и турски рационализъм произтича от тяхната конкурентна насоченост спря-
мо българската територия. Ислямските емисари се опитват да наложат на бъл-
гарските мюсюлмани екстремистка и агресивна идеология, водеща до сепаратист-
ки настроения и срещащи естествената съпротива на турската общност. 
Процесът на взаимодействие между двете концепции се характеризира с проповяд-
ване на религиозна нетолерантност и етническа омраза между ислямския радикали-
зъм и турския рационализъм, пряко свързани със запазването на етническия мир в 
България и националната ѐ сигурност, които са предмет на настоящата публикация. 
Ключови думи: ислямски радикализъм, турски рационализъм, екстремизъм, нетоле-
рантност, реислямизация, мюсюлманска общност, малцинства, национална принад-
лежност, национална идентичност 
 
Abstract: The recent study of the two different concepts of Islamic radicalism and Turkish 
rationalism arises from their competitive opposition to Bulgarian territory. Islamic 
emissaries are trying to impose on Bulgarian Muslims an extremist and aggressive 
ideology leading to separatist moods and encountering the natural resistance of the Turkish 
community.  
The interaction process between the two concepts is characterized by preaching religious 
intolerance and ethnic hatred between Islamic radicalism and Turkish rationalism directly 
related to the preservation of ethnic peace in Bulgaria and national security, which are the 
subject of the current publication. 
 

Key words: Islamic radicalism, Turkish rationalism, extremism, intolerance, reIslamization, 
Muslim community, minorities, national affiliation, national identity. 
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разработки по глава първа от Наказателния кодекс на Република България, разкриването и 
разследването на много тежки криминални и икономически престъпления. Автор е на една 
монография, 1 учебник и над 10 научни публикации. 
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Ислямският радикализъм и турският рационализъм са две различни понятия и на 
българска територия двете са в реална конкуренция. Ислямските емисари се опитват 
да наложат на българските мюсюлмани екстремистка и агресивна идеология, която е 
чужда за традиционния ислям у нас. Те проповядват религиозна нетърпимост и етни-
ческа вражда, която води до сепаратистки настроения като в Босна и Косово. Затова 
проявите на ислямските фундаменталисти срещат естествения отпор на турската 
общност1.  

В ръководните органи на мюсюлманската общност в Р. България също има кон-
куренция. Именно разцеплението сред ръководството на българските мюсюлмани 
улеснява навлизането на арабски фондации. Страните в него се стремят да си оси-
гурят по-голям дял от финансовите средства, отпускани от световните ислямски ор-
ганизации2. От едната страна са религиозни лидери, които са стояли начело на 
мюсюлманството веднага след промените през 1989 г., които се борят за връщане на 
властта. От другата са духовници, които гравитират около турската фондация 
„Дианет вакъф” със силно влияние сред мюсюлманите в България. От третата са ре-
лигиозни водачи, основно сред населението от българомохамедански произход с 
„проарабска ориентация”, най-често завършили в чужбина. Накрая са регионални 
групи, обединявани най-вече от икономически интереси.  

Общото между трите групи е, че се стремят да привлекат към себе си ромското 
население и помаците. Съществували са идеи дори да се създадат две мюфтийства – 
турско и помашко, но в основата на това разделение са вакъфските имоти – друга 
много важна причина за разделението. Периодично различните групи взаимно се об-
виняват в умишлено отваряне на страната за ислямски фундаментализъм от арабски 
тип заради финансово облагодетелстване, но в крайна сметка всички искат или да уп-
равляват имотите, или да получават финансиране от чужбина без значение какъв е 
неговият произход3. 

  

Тенденции в дейността на ислямските фундаменталистки организации на 
територията на Република България. 

Ислямът като религия придобива все повече черти на политическа идеология, но 
остава в рамките на отделна част от населението на дадена страна докато не бъде 
приет за основа на държавна политика. От този момент нататък ислямът се превръща 
в политическо движение с определена идеологическа обосновка и се нарича „ислями-
зъм“ или „фундаментализъм”4. Идеологическата основа на ислямския фундаментали-
зъм се оформя под силното влияние на средновековното теологическо наследство на 
богословите салафити (ревностни привърженици на идеята за очистване на исляма)5. 

Към религиозното съзнание на мюсюлманите се стремят всички религиозни нап-
равления на исляма, като по този начин целят да проникват в обществения живот на 
страната приемник. Ислямът като религия се явява динамично развиваща се религи-
озна система, в рамките на която могат да се разделят различни религиознополити-

                                                 
1 http://drugi.dokumentite.com/art/etnicheski-religiozni-i-duhovni-aspekti-na-sigurnostta/83003/ p61 
2 http://drugi.dokumentite.com/art/etnicheski-religiozni-i-duhovni-aspekti-na-sigurnostta/83003/ p61 
3 Николов, Й. Вестник Капитал, Първи идват емисарите, 04.08.2004г. 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2004/08/14/227488_purvi_idvat_emisarite/ 
4 referati.org, Балканският полуостров, http://www.referati.org/balkanskiqt-poluostrov/75423/ 
ref/p103. 
5 Тодорова, Б. Вестник Сега, Радикалният ислям в България – много спекулации и невежество, 
18.10.2010 г., http://www.segabg.com/article.php?issueid=7291&sectionid=5&id= 0001201. 
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чески направления (традиционализъм, неотрадиционализъм, модернизъм, реформи-
зъм, фундаментализъм)6. 

Последователите на ислямския фундаментализъм се стремят да наложат своите 
схващания и разбиране за света, претендирайки за универсалност, която е характерна 
особеност на всички нетрадиционни религиозни секти. 

Политизирайки ислямското учение за универсализма, фундаментализмът развива 
концепция за нов световен ред, която не може да бъде открита в корана или в други 
ислямски първоизточници. Основното в тази концепция е единно господство на 
Аллах над една всеобща ислямска държава, подчинена на законите на шериата. За 
постигането на тази цел концепцията оправдава всички възможни средства. Обединя-
ването на всички мюсюлмани, живеещи в различни държави по света, трябва да се 
извърши на основата на единна обща правна система, известна под името „шериат”7. 
Шериатът е, така да се каже, знамето на радикалния ислям, по една много важна при-
чина. Шериатът е много по-радикален като доктрина отколкото Корана като такъв и 
това е, което се харесва на ислямистите. Също така в много отношения Шериатът 
противоречи на Корана в основни положения, което не се разбира добре от обикнове-
ните наблюдатели на исляма и също, разбира се, не се декларира от ислямистите. Ето 
няколко примери: Основно положение, застъпено в радикалния ислям, е идеята, че 
насилственият Джихад срещу неверниците е религиозна задача, задължение на всеки 
мюсюлманин. Друго основно положение в Шериата е, че да се бориш за създаването 
на халифат или световното господство на исляма е религиозно задължение на всеки 
мюсюлманин. Трето, също така основно задължение е, че апостатството (отстъпле-
нието) от исляма се наказва със смърт без съд. Нито едно от тези три основни поло-
жения не съществува в Корана. В Корана нито веднъж не се споменава халифат или 
каквато и да било друга мюсюлманска държава. Шериатът като закон въобще не се 
споменава в Корана, има една единствена сура, в която се употребява думата „шaриа“ 
в традиционното ѐ арабско значение, като „пътека към извора”8. 

По същество Шериатът се явява идеален кодекс за поведение, уреждайки почти 
целия обществен живот в страните, изповядващи исляма. В неговите мащаби и цели 
са заложени както държавното законодателство, на чиято основа е разработено мест-
ното правосъдие, така и гражданските закони, засягащи имуществените взаимоотно-
шения между мюсюлманите. Правосъдието, основно понятие за Шериата, се основа-
ва на взаимното уважение между хората, уреждайки по този начин дори и нормите от 
бита на мюсюлманите – в личностен, семеен и социален аспект. Справедливо об-
щество в Исляма означава общество, което осигурява и поддържа уважение към лич-
ността с помощта на различни социални мероприятия, провеждани в интерес на всич-
ки членове в обществото. По този начин Шериатът се превръща в законоопределящ 
критерий и санкциониращ орган на властта. За постигане на основната цел на фунда-
ментализма – изграждане на единна световна ислямска държава, Шериатът е осново-
полагащ принцип, чиято реализация се определя от законите на джихад9. Джихад (на 

                                                 
6 Тодорова, Б. Вестник Сега, Радикалният ислям в България – много спекулации и невежество, 
18.10.2010 г., http://www.segabg.com/article.php? issueid=7291&sectionid=5&id= 0001201. 
7 Георги, С. Противодействие на антиконституционната дейност на верска основа. София, 
1998, стр.102. 
8 Алексиев, А. Идеология на ислямизма, 27.02.2011 г., http://www.focus-news.net/opinion/ 
0000/00/00/17190/. 
9 Джихад – етимологично понятие. Джихад произлиза от дума, с която се характеризират по-
точно всички възможни действия и стремежи на човека и обществото като цел. По-късно 
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арабски трибуквеният корен: „дж/х/д“ означава: „да направя усилие“)10, който има 
свещен характер, като неговата цел е утвърждаване и разпространение на исляма11. 

Учението за джихада като война се развива от борбата на младата мюсюлманска 
общност в Арабия под ръководството на Пророка срещу превъзхождащите го врагове 
наоколо – както е описано в Корана. В началната фаза на исляма, когато религията е 
била все още слаба, Коранът призовава последователите си да понасят търпеливо 
преследванията на неверниците. По-късно, когато мюсюлманите стават по-силни и 
многобройни, текстовете на исляма призовават вярващите да тръгнат на борба срещу 
идолопоклонниците и тяхното господство. На този етап джихадът става реакция на 
провокациите на враговете, развивайки идеята за унищожаване на всички врагове на 
Пророка12. В Корана се казва: „...и убивайте в името на Аллаха – вашата религия – 
тези, които искат да убият вас.”13. 

В предишните векове тълкуването на понятието джихад приема, че то включва 
въоръжени действия само в защита на слабите, когато целта е да се постигне разбира-
телство и мир. Днес под джихад се разбира агресивна война от конспиративен тип, 
която иска да постигне пълна победа над посочения враг, независимо дали той е мю-
сюлманин, или не14. 

Влиятелни и амбициозни слоеве от мюсюлманските интелигенции десетилетия 
наред показват, че никак не са съгласни с мястото на исляма в глобалния свят и не са 
готови да приемат, че проблемите на света не са главно религиозни. В тази връзка 
радикалният ислям се стреми и някак успява да лансира публично своя алтернативна 
визия за социално-политическото устройство на света. В нейния център стои идеята 
за халифата. Тя е израз на един стремеж към създаване на глобална ислямска държава – 
без значение на каквито и да е географски граници15, тоест мюсюлманите мечтаят да 
създадат една общност (Умма) с един-единствен владетел. 

Целта на религиозния джихад е да се предпази ислямското общество от опас-
ността да се секуларизира, да се превърне в безбожно и нерелигиозно общество16. 
Според лайпцигския специалист по ислямска теология Кристоф Гюнтер, джихадис-
тите се опитват да пренесат в настоящето един идеализиран обществен модел, харак-
терен за ранния ислямски свят, в който отношенията между властимащите, общест-
вото и Бога са съвсем точно уредени17. Религиозните водачи превръщат във фунда-
ментално изискване на исляма джихада, прокарвайки го в религиозна политика, като 
го използват в съответните мюсюлмански страни, за да се обслужват техните амби-

                                                                                                                            
джихад придобива смисъл на свещена война, идеология, прокламираща прилежно старание от 
страна на вярващите и връщане към чистите (традиционни) форми на исляма. 
10 Христова, Н. История на тероризма. 2 част, XIV семинар на harta-bg.info, 12.XII.2006 г., 
http://www.harta-bg.info/resources/papers/istoria_na_terorizma-2.pdf. 
11 http://thearabstates.weebly.com/13/post/2010/03/5.html 
12 Садик Ал-Азм, Списание „Тема“, Омраза в името на Корана, http://www.temanews.com/ 
index.php?p=tema&iid=54&aid=1392. 
13 Свещен Коран 2:191. 
14 Майер, М. Шариат, джихад, фундаментализъм и ислямизъм, Един опит за изясняване на 
понятията, http://eprints.nbu.bg/2614/1/Shariya,%20jihad%20i% 20islamism_IIstatiya.pdf. 
15 Попов, М. вестник Дума, Войната и халифатът, 04.10.2014 г., бр.229, http://www.duma.bg/ 
node/86786. 
16 Садик Ал-Азм, Списание „Тема“, Омраза в името на Корана, http://www.temanews.com/ 
index.php?p=tema&iid=54&aid=1392. 
17 Сталински, С., Б. Узунова. Примитивният ислям на джихадистите, информационна агенция 
Дойче Веле, 05.06.2015 г., http://www.dw.com/bg/. 
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ции за господство и пълна власт над мюсюлманския свят и основание за насилие над 
народите, които не са последователи на ислямската религия. 

Водената политика от страна на Турция към пантюркизъм довежда до обединя-
ване и с някои арабски страни. Предходното дава възможност на редица фундамента-
листки ислямски организации като „Джамат ал-таблик”, „Мюсюлмански братя”, 
„Хизб Аллах” и др. да проникнат на територията на Турция, а оттам и в други бал-
кански страни, да проповядват своята идеология и да провеждат своята дейност. Го-
ляма част от фундаменталистките ислямски организации са чисто религиозни, но ня-
кои провеждат терористична дейност, мотивирана с верски подбуди. Турция отдавна 
поддържа антибългарска политика, базираща се на възродителния процес с основни 
обвинения, насочени към потъпкване на човешките права и свободи на мюсюлман-
ското население в България. Последното дава благоприятна основа на емисари на 
фундаменталистки ислямски организации да се възползват и да навлязат в средите на 
изповядващите ислям български граждани в началото на 90-те години. В демократич-
на вече България масово нахлуват мисионери от арабския свят, строят джамии, 
създават ислямски училища, организират курсове за млади мюсюлмани, където ги 
просвещават в „съвременния“ ислям, изпращат стипендианти за религиозно обучение 
в арабските страни – Йордания, Сирия, Саудитска Арабия и Египет. Настъплението 
на ислямските секти в България се осъществява с помощта на фондации, държавни и 
политически организации и частни лица от Турция, Саудитска арабия, Кувейт, Иран, 
Пакистан и други мюсюлмански страни”18.  

 

След 1990 г. в България, под прикритието на фондации, ислямските фундамен-
талистки организации се регистрират по Закона за лицата и семейството. През 1994 г. 
във връзка с пререгистрацията им част от тях се обособиха като търговски дружест-
ва19. Дейността, която развиват и целта, която са си поставили тези организации е: 

– популяризиране на исляма, извършване на научноизследователска и културно-
просветна дейност в областта на ислямската религия и етническите традиции на 
мюсюлманската общност; 

– откриване и поддържане на духовни и светски училища; 
– изграждане на библиотеки, болници, сиропиталища; 
– популяризиране на постиженията на ислямската култура; 
– изграждане на култови монументи и организиране на посещения на светите 

места. 
 

Проникването и настъплението на фундаментализма в средите на българските 
граждани, изповядващи исляма на територията на страната се обуславя от:  

– икономическите и политически условия на живот в нашата страна – затваряне-
то на губещи държавни предприятия и колективизираните земеделски стопанства 
през 90-те години довежда до масова безработица сред помаците. Лошата инфра-
структура и изолацията повлияват негативно върху инвестициите, а земеделските ре-
форми довеждат до ниски цени на стоките на много от земеделските стопани.20;  

                                                 
18 Вестник „Сега“, Ще станат ли Родопите тесни за българи?, 14.10.2006, 
http://www.segabg.com/article.php?id=292299/. 
19 Нейкова, М. Иновации и добро управление на местно ниво, БСУ, 2013, стр.161. 
20 Сайт Биволъ, Wikileaks: Българските мюсюлмани – мишена на ислямския фундаментализъм, 
13.07.2011, https://bivol.bg/wlislambg.html. 
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– държавното управление – официално правителството на България е толерантно, 
но мюсюлманските малцинства и техните проблеми често се пренебрегват от дър-
жавната власт21; 

– близостта на България с мюсюлмански държави; 
– липсата на финансиране от страна на държавата на дейността на мюсюлманско-

то вероизповедание, което е отделено от светската власт и от държавните институции 
и е автономно – след падането на комунизма мюфтийството се изправя пред продъл-
жителна финансова криза. Заместник-главният мюфтия Ведат Ахмед оцени приходи-
те на мюфтийството от правителството на около 100 хиляди лева (62 500 долара) го-
дишно, като голяма част отиват за реставрацията на джамии исторически паметници. 
Мюфтийството получава сходна сума от свои имоти (вакъф) и е принудено да попъл-
ва останалата част от бюджета си чрез дарения от българската мюсюлманска 
общност и чужди спонсори. Мюфтийството, което се помещава в овехтяла сграда в 
пределите на центъра на София, разполага с ограничени ресурси и малко възможнос-
ти за политическо влияние. То не може да си позволи да плаща заплатите на близо 
1050-те имами и ходжи в България и има малка възможност да се наложи в борбата 
срещу екстремистки влияния в 1300-те джамии в страната22. 

– проповядването на исляма, като една от легитимно разрешените религии в 
България. Възползвайки се от наличието на мюсюлманска общност, изповядваща ис-
ляма, фундаменталистките организации имат за задача да проникнат във всички нива 
на мюсюлманската религиозна общност, като се започне от мюсюлманската джа-
мийска общност и се стигне до Висшия мюсюлмански духовен съвет и главния мюф-
тия, като по този начин се изгражда организационна структура, обхващаща всички 
мюсюлмани в България. Редица фондации, „шетат“ свободно по цялата територия на 
България, създават структури, организират конспиративни сборища за проповядване 
на радикален ислям, финансират нелегални училища и дори различни форуми в 
София под егидата на Главното мюфтийство23. В периода от 1989 г. до 2007 г. актив-
но се строят джамии с пари от различни ислямистки организации, въпреки ограниче-
нията срещу джамиите в цяла Европа24. В Западните Родопи се появяват над 40 джа-
мии. Изграждането им е финансирано главно от фондациите „Ал Вакъф ал Ислями”, 
„Иршад”, „Джидде Феляте ал Ислями”, „Държавата е халифат”, „Ехия Етурасел 
Ислями”, „Тайба“ и „Вяра”, явяващи се разклонения на една от най-опасните фунда-
менталистки терористични организации в света – „Мюсюлмански братя”. Редица 
джамии в Родопите са превърнати в центрове за проповядване на уахабизма от сау-
дитски, ирански, йордански и турски емисари – не без знанието и съдействието на 
няколко поредни главни мюфтии у нас, подкрепяли и поддържали преки връзки с 
представители на радикални ислямски групировки25.  

 

                                                 
21 Сайт Биволъ, Wikileaks: Българските мюсюлмани – мишена на ислямския фундаментализъм, 
13.07.2011, https://bivol.bg/wlislambg.html. 
22 Сайт Биволъ, Wikileaks: Българските мюсюлмани – мишена на ислямския фундаментализъм, 
13.07.2011, https://bivol.bg/wlislambg.html. 
23 Аврамов, Д. frognews, САМО във ФРОГ! Терористични групировки изграждат „спящи“ 
клетки в България, 09.12.2015, http://frognews.bg/ news_103295/SAMO-vav-FROG!-Teroristichni-
grupirovki-izgrajdat-spiashti-kletki-v-Balgariia/. 
24 http://www.bgpatriot.com/web/bg/topics/bulgaria/ataka/islam.php. 
25 Аврамов, Д. статия във вестник „Атака“, Неграмотници и поръчкови „изследователи“ отре-
коха заплахата от фундаментализма, бр.1370, 17.05.2010 http://www.vestnikataka.com/ 
?module=displaystory&story_id=61022&format=html. 
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Според статистика на мюфтийството: 

* Броят на мюсюлманските храмове в страната е 1457; 
* 1217 от тях са джамии. От 1989 г. до края на 2007 г. са построени общо 323 
джамии; 

* 56 са напълно нови, като са построени там, където до момента не е имало 
джамия; 

* Възобновените джамии са 267, а месчитите (малки молитвени домове) са 24026. 
 

Само до средата на 90-те години в България вече действат около 20 такива 
мюсюлмански фондации и организации. Най-силни са фондациите „Вакъф ел 
Ислям”, „Минар“, „Таиба“ и др., които с влиянието, което придобиват, започват ди-
ректно да се намесват в дейността и на Главното мюфтийство на мюсюлманите в 
България. Смята се, че именно „Вакъф ел Ислям” организира и финансира през 
1997 год. конференцията, на която е свален тогавашният главен мюфтия Недим 
Генджев. Появяват се и съмнения, че зад тези мюсюлмански организации стоят 
радикални ислямисти и терористични структури като „Ал Кайда” и „Мюсюлмански 
братя”27. 

Дейността на всички мисионери основно е насочена в Родопите и най-вече в 
районите на Гоце Делчевско, Велинградско и Смолянско, където живеят българи мо-
хамедани, а също така и сред ромите в големите градове като Пловдив и Пазарджик. 
Последното е станало възможно, тъй като през последните 16-17 години българската 
държава не обръща никакво внимание на Родопите и районите, населени с българо-
мохамедани и тези хора много по-лесно стават обект на ислямска пропаганда. Дълги 
години те са облъчвани от турската пропаганда с тезата, че всъщност са турци, които 
са забравили своя роден турски език. Други им обясняват, че те са някакъв отделен 
„помашки“ етнос, а българската държава съвсем ги е загърбила. Именно поради 
сложната историческа съдба на това население и икономическите затруднения на 
тези хора ислямистите смятат, че в Родопите най-лесно би пуснала корен идеята за 
единна мюсюлманска нация28. 

Това неминуемо привлича вниманието на българските служби за сигурност, 
които след съответните проверки, само за последните 12 години са екстрадирали от 
България 30 подобни мисионери, дошли от арабските страни. Така през 1999 г. е 
изгонен йорданецът Абдулрахман Тахан от фондация „Вакъф ел Ислям”. Той е зало-
вен да организира нелегални семинари в Западните Родопи, на които преподава ради-
кален ислям29. За същата тази фондация в доклада на холандското разузнаване от 
2005 г. подробно се описва как тя използва своята „благотворителна” и „просветител-
на” дейност, за да набира бойци за джихад30. 

                                                 
26 България – територията на разлома!, http://www.infotourism.net/index.php?t= 4334&m=2 
27 Михайлов, Н. Цената на вярата или колко „платиха“ сектите! Родопите струват горивото на 
пастора, забрадки в школо или фланелки с полумесец?, 24smolian.com, 
http://rodopi24.blogspot.com/2015/04/blog-post_145.html. 
28 News.Plovdiv24.bg, Ще станат ли Родопите тесни за българи?, 14.10.2006, 
http://news.plovdiv24.bg/19845.html. 
29 Вахабите и други радикални арабски секти в България, http://www.pomak.eu/ 
board/index.php?topic=1154.0;wap. 
30 News.Plovdiv24.bg, Ще станат ли Родопите тесни за българи?, 14.10.2006, 
http://news.plovdiv24.bg/19845.html. 
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Също през 1999 г. от страната е изгонен президентът на фондацията „Таиба“ 
Ахмет Муса и представителят на фондацията в Смолян Даруиш ал Нашиф от 
Кувейт31. 

През 2003 г. в циганския квартал в Пазарджик са арестувани двама представите-
ли на радикалната ислямска групировка „Халифат”, които организирали нелегални 
молитвени домове32. 

Всички емисари от различните ислямски радикални фондации са завършили раз-
лични религиозни учебни заведения, находящи се в страни от арабския свят. Пред-
ходното е вследствие на факта, че всички тези фондации и организации изпращат 
ежегодно между 30 и 40 младежи от Родопите на обучение в арабските страни, които 
след 5–6 години се завръщат в България и поемат по-нататъшната дейност в свои 
ръце. Така всъщност стигаме до последните няколко скандални прояви на подобни 
организации, които предизвикаха силен отзвук в обществото33. 
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ИНТЕГРИРАНО МОРСКО НАБЛЮДЕНИЕ  

В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 

INTEGRATED MARITIME SURVEILLANCE  
IN EUROPEAN UNION 

 

гл. ас. д-р Ваня Христова Стаматова 
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Анотация: Настоящият доклад разглежда създававането на системата за морско 
наблюдение на външните граници, като част от интегрираната морска политика 
на Европейския съюз. 

Ключови думи: интегрирано морско наблюдение, интегрирана морска политика, 
Европейски съюз. 
 
Abstract: This report looks at the creation of a maritime surveillance system at the external 
borders as part of the integrated maritime policy of the European Union. 

Keywords: integrated maritime surveillance , integrated maritime policy, EU. 
 
 

Съвременните предизвикателства пред сигурността на ЕС, в това число и на 
България в голяма степен засягат и морските аспектите на политиката за сигурност. 
За това допринася и фактът, че с влизането си в Европейския съюз, Република 
България се превръща във външна морска граница на европейската общност. Освен 
това, ключовата позиция на Черноморския регион във връзка с антитерористичната 
кампания на демократичните държави, го извежда от състоянието на „сива” зона по 
отношение на глобалната политика за сигурност и го утвърждава, като регион с важ-
но значение за интересите на ЕС и НАТО. Всичко това определя защитата на мор-
ския суверенитет на държавите-членки,  като приоритетна задача,  изискваща висока 
степен на интеграция на всички институции на Съюза, ангажирани с отстояване на 
интересите морските пространства). В този контекст все по-осезателна става необхо-
димостта от развитието на модерна морска политика, в която да се свържат усилията 
на всички институции, осигуряващи контрола, наблюдението и защитата на външни-
те морски граници. Една от основните цели на развитието на общата морска полити-
ка трябва да бъде защитата на интересите на ЕС и в частност на държавите-членки в 
техните национални морски пространства, защото осъзнаването на тези интереси и 
отношението към тяхното реализиране са един от най-важните показатели за дейст-
вителната ни готовност и способност за интегриране в евроатлантическите структу-
ри. Обосноваването на концепцията за морския суверенитет на ЕС се свързва с разви-
тието на общностните политически и военни концепции за отбрана на Съюза. При 
това с еднаква тежест, тя засяга, както актуални проблеми на организацията, управле-
нието и използването на въоръжените сили и дейността на другите морски институ-
ции, осигуряващата ги инфраструктура и съпътстващия ги морския бизнес. Във връз-
ка с реализирането на така посочената концепция през последните години в хода на 
оперативната подготовка се осъществяват много мероприятия по укрепване на 
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Черноморското сътрудничество и се натрупа определен опит по организирането и во-
денето на различни операции, свързани със защитата на морския суверенитет. 

 

Горепосочените обстоятелства определят актуалността на проблема и налагат 
необходимостта от сериозна изследователска работа по гарантирането на морския 
суверенитет и разработването на интегрираното морско наблюдение на ЕС. 

Основната теза която се издига е, че за ефективната защита на морския суверени-
тет на EС е необходима добре структурирана система, която да  изгражда и развива 
национални, регионални и международни информационни системи за контрол, оси-
гуряване на безопасност, наблюдение и защита на морския суверенитет. За тяхното 
интегриране или за обединяването на техните данни е необходимо разработване на 
национални концепция и политика, които да са хармонизирани с тези на ЕС и НАТО. 
Крайната цел е създаването на национална обединена (между различните институ-
ции) и държави интегрирана система. Наличието на такава система ще повиши спо-
собностите за противодействие на широкия и трудно неопределим спектър на настоя-
щи и бъдещи рисковете и заплахи.  

 
Интегрираната морска политика (ИМП) представлява цялостен подход към 

всички политики на ЕС, свързани с моретата и океаните. Тя не е изрично предвидена 
в Учредителните договори на ЕС – ДЕС и ДФЕС. Създаването на  ИМП е с рещение 
на Европейския съвет през 2007 година1,  като идеята е, че Съюзът може да извлече 
по-голяма полза от моретата и океаните с по-малко въздействие върху околната среда 
чрез координиране на своите политики. Тази политика обхваща такива различни об-
ласти като рибарство и аквакултура, морско корабоплаване и пристанища, морска 
среда, морски изследвания, енергия от разположени в морето инсталации, корабо-
строене и  развитие на крайбрежните региони и външни отношения в морското дело. 

Интегрираната морска политика обхваща следните междусекторни политики: 
син, растеж; морски данни и познания за морската среда; морско пространствено пла-
ниране; интегрирано морско наблюдение и стратегии за морските басейни. Тя има за 
цел координация, а не замяна на политиките за конкретни морски сектори. 

През юни 2014 г. Европейският съюз направи напредък към интегриран отговор 
на предизвикателствата, свързани с морската сигурност, чрез приемане на Стратегия 
на ЕС за морска сигурност (EUMSS)2, а на 19 юни 2017 година Съветът прие Заклю-
чения относно глобалната морска сигурност3. 

 Стратегията разпознава различните заплахи за сигурността, като осигурява ця-
лостен подход за справяне с тях, вариращи от запазването на свободата на корабопла-
ването и икономически интереси по отношение на  граничната сигурност до опазва-
нето на биологичното разнообразие. В Стратегията се  изброяват директни заплахи 
като конвенционалните военни предизвикателства, пиратството и тероризма, както и 
непреките заплахи, произтичащи от незаконния риболов и изменението на климата. 

Можем да отбележим, че EUMSS е най-изчерпателната интегрирана стратегия за 
сигурност на ЕС. Тя е основана на съществуващите стратегии като Европейската 

                                                 
1 European Commission (2007) Communication from the Commission to the European parliament, 
the Council, the European economic and social committee and the Committee of the Regions – An 
Integrated Maritime Policy for the European Union. Brussels COM(2007)575 final. 
2 European Union Maritime Security Strategy, 11205/14, приета на  General Affairs Council on  
24 June 2014. 
3 Council of the European Union, 10238/17 Council conclusions on Global Maritime Security - 
Council conclusions (19 June 2017). 
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стратегия за сигурност от 2003 г и Стратегията за вътрешна сигурност за 2010 г. 
EUMSS съдържа в себе си пресечни точки, свързани с различните морски дейности, 
като ангажира националните органи, промишлеността, Европейската служба за 
външна дейност (ЕСВД), Европейската комисия и Съвета. 

 

Стратегията има четири ръководни принципа: 
 

1. Намерен е междусекторен подходкоординацията и сътрудничеството между 
тях гражданска, военна, научноизследователска и индустриалнаучастници, както и 
агенции на ЕС. 

2. Поддържане на функционалната цялостна „екосистемата”, като се възползва от 
съществуващите структури, инструменти, политики, мандати и компетенции на на-
ционално и европейско равнище. 

3. Зачитане на правата на човека, демокрацията и международното право – по-
специално, пълно съответствие с Конвенция на ООН по морско право (UNCLOS) от 
1982 година. 

4. Придържане към морското многостранно сътрудничество с международни 
партньори и организации - в частност Организацията на обединените нации (ООН) и 
Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), както и координиране с 
международни и международни организации и регионални морски форуми. 

 
Интегрираното морско наблюдение има за цел да предостави на властите, заин-

тересовани или активни в морското наблюдение, начини за обмен на информация и 
данни. Споделянето на данни ще направи наблюдението по-евтино и по-ефективно. 

Понастоящем европейските и националните органи, отговарящи за различните 
аспекти на наблюдението – напр. граничния контрол, безопасността и сигурността, 
контрола върху рибарството, митниците, околната среда или отбраната – да събират 
отделни данни и често не ги споделят. В резултат на това, същите данни могат да се 
събират повече от веднъж, което е неефективно и свързано с повече разходи. 

През 2014 година започна разработването на Обща среда за обмен на информа-
ция (CISE) съвместно от Европейската комисия, държавите-членки на ЕС и Eвропей-
ското икономическо пространство (ЕИП). Тя интегрира съществуващите системи и 
мрежи за наблюдение и ще даде на всички заинтересовани органи достъп до инфор-
мацията, от която се нуждаят за мисиите си в морето.  

Стартирането на Интегрираната морска политика на Европейския съюз през 2007 г. 
служи като важен фактор, който стимулира консолидирането на крайбрежната и мор-
ската информация, за да се подпомогне нейното изпълнение. Планът за действие на 
политиката предоставя подходи за морско управление, изследване и планиране, свър-
зани с информацията. По-специално, пътната карта за морско пространствено плани-
ране стимулира развитието на крайбрежна и морска система за мониторинг (GIS). 

Подобряването на обмена на информация между органите за морско наблюдение 
е една от ключовите стратегически цели на Съюза в рамките на интегрираната мор-
ска политика и важен структурен компонент на стратегията за морска сигурност4. 
Укрепването на сигурността на моретата и океаните също е важна част от програмата 
за син растеж за създаване на работни места. Развитието на общата среда за обмен на 
информация за морската област на ЕС (морската CISE) представлява непрекъснат 
процес на сътрудничество, който продължава от 2009 година досега.5 Морската CISE 

                                                 
4  Съвместно съобщение на Комисията и ЕСВД от 6 март 2014 г. година. Join (2014) 9 final. 
5  COM (2009) 538 окончателен и COM (2010) 584 окончателен. 
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няма да окаже въздействие нито върху административните структури на държавите 
членки, нито върху съществуващото законодателство на ЕС в тази област или изпъл-
нението на текущите инициативи на равнището на ЕС, по-специално що се отнася до 
онези от тях, които се основават на правни изисквания на Съюза. Предвид това че 
административните структури в държавите членки се различават една от друга, адми-
нистративните усилия за осъществяването на тази инициатива на национално рав-
нище ще зависят от ситуацията във всяка една държава членка.  

Целта е да се гарантира, че информацията от морското наблюдение, събрана от 
даден морски орган и считана за необходима за оперативните дейности на други ор-
гани, може да бъде споделяна и да бъде многократно използвана, вместо да се събира 
и представя няколко пъти, или да се събира и съхранява за едно единствено приложе-
ние. Информацията от морското наблюдение може да включва сурови или необрабо-
тени данни, представяни в специален формат, или информация, произтичаща от дан-
ни, които са били обработени и са придобили определено значение. Информацията 
може да бъде базисна или обогатена. Информацията от морското наблюдение напри-
мер включва данни за местонахождението и маршрута на корабите, данни за товари-
те, данни от датчиците, схеми и карти, данни за метеорологичната обстановка в океа-
ните и т.н. В случаите, когато с подобни данни се разпознава конкретно лице или те 
позволяват то да бъде разпознато, ще трябва да бъдат прилагани6 съответните ин-
струменти на ЕС в областта на защитата на данните7. Благодарение на преминаването 
към многоцелево използване на данните и осигуряването на оперативната съвмести-
мост на сегашните системи за морско наблюдение8, за събирането на данните ще са 
необходими по-малко време и ресурси, като, в най-добрия случай, органите винаги 
ще разполагат с най-добрата налична информация за ситуацията в морето. 

Дублирането на усилията при събирането на данни може да е непряко следствие 
от неоптимално сътрудничество между органите. То може да се отрази и на придоби-
ването, поддържането и разполагането на средства за наблюдение, като например ра-
дари, съобщителни системи, кораби, хеликоптери, самолети и спътници. Подобре-
ният обмен на информация би могъл да спомогне да се избегне дублирането при при-
добиването на подобни ресурси, повторният скрининг на един и същи морски район, 
както и няколкократното събиране на една и съща информация и изпълнението на 
припокриващи се задачи в морето. 

 
Интегрираното морско наблюдение в България, като част от Общата евро-

пейска система за морско наблюдение. 
Република България дава своя принос за провеждане на Интегрираната морска 

политика на ЕС за Черноморския басейн, като провежда планирано и последователно 
развитие на морските технологични системи, организацията и хармонизирането на 
нормативната база, като осигурява на практика широкото внедряване на европей-

                                                 
6  Информация от морското наблюдение, която е подчинена на правилата за защита на дан-
ните, е например информацията за капитана и другите членове на екипажа на кораба. В подоб-
ни случаи данни могат да бъдат обменяни само за съвсем конкретни цели, като те следва да 
бъдат сведени, в съответствие с принципа за свеждане до минимум на данните, само до 
ситуациите, при които е налице определена оперативна необходимост от това. 
7  Директива (ЕО) № 46/1995, Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета и Регламент (ЕО) 
№ 45/2001. 
8  Под оперативна съвместимост се разбира възможността информацията да бъде изпращана 
автоматично от системата на един орган за морско наблюдение до друга система. 
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ската платформа за безопасно и сигурно корабоплаване SafeSeaNet и на инициативи-
те на Международната морска организация (IMO) и Международната асоциация на 
средствата за навигация и фаровите служби (IALA).  

В България действа „Система за управление трафика на плавателни съдове 
/Vessel Traffic Management and Information Systems (VTMIS)/”, която е изградена на 
етапи в периода 2002-2015 год., като своевременно се отчитат настъпилите измене-
ния на международната и европейската нормативна база. Всички комуникационни и 
информационни подсистеми са интегрирани в единна национална морска информа-
ционна система, като са разширени обхвата и функционалните им възможности и са 
отчетени последните изисквания на международните и европейски документи според 
технологичните достижения в областта.  

Системата се управлява от два равнопоставени брегови центъра, разположени 
във Варна и Бургас, които са взаимно заменяеми. Управлението на системата от два-
та центъра се отнася, както за цялата зона, така и за определяни на сектори за об-
служване, в съответствие със създадената организация БЦ Бургас управлява и наблю-
дава корабния трафик в морските пространства южно от нос Емине до река Резовска, 
а БЦ Варна – северно от нос Емине до Дуранкулак.  

Посредством интегрираната телекомуникационна система от радиорелейни, оп-
тични или кабелни линии, центровете получават информация от радиокомуникацион-
ните станции, разположени по протежение българския черноморски бряг. За осигуря-
ване на обработката, съхранението, предоставянето, ползването и архивирането на 
информацията се изграждат два нови огледални изчислителни центъра (Data Centres) – по 
един в БЦ Варна и БЦ Бургас. 

 
Оперативните центрове за управление на трафика – Бургас и Варна /VTS 

CENTERS/  
Центровете за управление на трафика са основното функционално звено и са раз-

положени в специализираните сгради на бреговите центрове и изпълняват следните 
функции:  

•  осъществяват наблюдение за спазване на системата за движение в морските 
пространства на Република България, приета от Международната морска орга-
низация;  

•  събират информацията, придобита чрез системата за докладване в морските 
пространства на Република България;  

•  осъществяват наблюдение на корабоплаването и координира действията на 
корабите, плаващи в морските пространства на Република България, с оглед из-
бягване възникването на ситуации, които могат да доведат до аварии, сблъсква-
не, засядане и потъване на кораби, координиране на действията при търсене и 
спасяване на човешки животна море, предприемане на действия в случай на 
морски произшествия;  

•  осъществяват засилено наблюдение на кораби, които представляват опасност 
за корабоплаването, сигурността на човешкия живот на море и околната среда.  

•  организират движението на корабите с цел осигуряване заставането и стоенето 
на котвените места и ефективен контрол на корабния трафик;  

•  дават препоръки относно предприемане на маневри, следване на курс, както и 
спазване на определена скорост.  
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В заключение можем да кажем, че един интегриран подход към морското наблю-
дение трябва да подобри ефективността на органите, отговорни за морските дейнос-
ти, като направи достъпни повече инструменти и повече информация, които са необ-
ходими за извършването на техните задължения. Това трябва да има за резултат по-
ефективни операции и намалени оперативни разходи. Потенциалните спестявания на 
ниво ЕС са значителни, като се има предвид нарастващата нужда да се открият, посо-
чат, проследят и засекат, между другото, незаконната имиграция, незаконния рибо-
лов, също както и да се предотвратят морските злополуки, да се защити околната 
среда и да се улесни търговията. Ползите, които ще произлязат от този процес поло-
жително ще повлияят на националната сигурност, морската сигурност и безопасност, 
защитата на морската околна среда, граничния контрол и на правоприлагането. 
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Резюме: Европейската заповед за разследване е акт, издаден от компетентен орган 
на държава членка на Европейския съюз, с който се отправя искане до компетентен 
орган на друга държава членка на Европейския съюз за събиране на доказателства, 
включително доказателства, с които последната държава вече разполага, или за 
извършване на действие по разследването и други процесуални действия. С нея се 
създава цялостна система за събиране на доказателства при дела с трансграничен 
елемент въз основа на принципа на взаимно признаване между държавите членки на 
Европейския съюз. 
В статията авторът прави преглед на международните актове, регламентиращи 
Европейската заповед за разследване. Разгледани са текстовете на Закона за евро-
пейската заповед за разследване. Специално внимание е отделено на издаването на 
Европейската заповед за разследване от компетентен орган в Република България, 
както и на производството по признаване и изпълнение на Европейската заповед за 
разследване, издадена в друга държава членка на Европейския съюз Анализирани са 
особените правила за извършване на определени действия по разследването и други 
процесуални действия. 

Ключови думи: европейска заповед за разследване, събиране на доказателства, 
действие по разследването, процесуални действия. 
 
Abstract: An European Investigation Order is an act issued by a competent authority of a 
Member State of the European Union, requesting the competent authority of another 
Member State of the European Union to take evidence, including evidence which the latter 
already has, or for investigative measures and other procedural steps. It establishes a 
comprehensive system of gathering evidence in cross-border cases on the basis of the 
principle of mutual recognition between the Member States of the European Union. 
The article reviews the international acts regulating European Investigation Orders. The 
texts of the directive of the european parliament and of the council regarding the European 
Investigation Order in criminal matters are being examined. Special attention is paid to the 
issuing of a European Investigation Order by a competent authority in the Republic of 
Bulgaria, as well as to the procedure for recognition and enforcement of a European 
Investigation Order issued in another EU Member State. The special rules for carrying out 
certain investigative and other procedural steps  are also analyzed. 

Key words: European Investigation Order, Taking of Evidence, Investigation (Investigative 
measures), Procedural Steps.  
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§ 1. Европейски стандарти 
През 2003 г. в правото на Европейския съюз (ЕС) е въведено Рамково решение 

2003/577/ПВР на Съвета от 22.07.2003 г. за изпълнение в Европейския съюз на реше-
ния за обезпечаване на имущество или доказателства1. С него се установи взаимно 
признаване на решения, между държавите членки, с цел да се предотврати уни-
щожаването, промяната, преместването, предаването на доказателства или разпореж-
дането с тях. Решението за обезпечаване трябва да бъде придружено от отделно ис-
кане за предаване на доказателствата в държавата, издаваща решението в съответ-
ствие с правилата, които се прилагат за взаимопомощта по наказателноправни въп-
роси. В резултат на това е налице двуетапна процедура. Освен това този режим съ-
ществува паралелно с традиционните инструменти за сътрудничество. Рамковото 
решение бе транспонирано в българското законодателство през 2006 г. със Закон за 
признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество 
(ЗПИПАОИ)2. През 2008 г. е прието и Рамково решение 2008/978/ПВР на Съвета от-
носно Европейската заповед за предаване на доказателства (ЕЗПД) с цел получаване 
на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен 
характер3. Целта на ЕЗПД е получаване на предмети, документи и данни, които да се 
използват в производства с наказателен характер, но се прилага само за доказателст-
вата, които са налични, поради това обхваща ограничен спектър от съдебното сътруд-
ничество по наказателноправни въпроси. Посочените рамкови решения за събиране 
на доказателства доведоха до извода, че съществуващата рамка за събирането им е 
твърде разпокъсана и усложнена. Констатирайки това, Европейският съвет призова за 
цялостна система, която да замени всички действащи в тази област инструменти, 
която да обхваща, всички видове доказателства, да съдържа срокове за изпълнение и 
да ограничава максимално основанията за отказ. В резултат на това се прие 
Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 03.04.2014 г. 
за Европейската заповед за разследване (ЕЗР) по наказателноправни въпроси4. В 
Директивата е определена целта на ЕЗР, тя следва да се издава, за да се извършат 
едно или няколко конкретни процесуално-следствени действия за събиране на до-
казателства в държавата, изпълняваща ЕЗР. Това включва и получаването на доказа-
телства, с които изпълняващият орган вече разполага. ЕЗР установява единен режим 
за събиране на доказателства. С Директива се установяват правила за провеждане на 
процесуално-следствено действие за събиране на доказателства на всички етапи от 
наказателното производство, включително в съдебното производство, ако е необхо-

                                                 
1 Вж. Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22. 07. 2003 г. за изпълнение в Европейския 
съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства, ОВ, L 196/45. 
2 Законът за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество 
или доказателства е обн., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. ДВ. бр.16 от 
20.02.2018 г. 
3 Вж. Рамково решение 2008/978/ПВР на Съвета от 18.12.2008 г. относно Европейската заповед 
за предаване на доказателства с цел получаване на предмети, документи и данни, които да се 
използват в производства с наказателен характер, ОВ, L 350/72. 
4 Република България е съвносител на предложението за приемане на директивата, наред с 
Кралство Белгия, Република Естония, Кралство Испания, Република Австрия, Република 
Словения, Кралство Швеция. Вж. Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета на ЕС от 03.04.2014 г. за Европейската заповед за разследване (ЕЗР) по наказателно-
правни въпроси, ОВ, L 130/1. 
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димо и с участие на засегнатото лице5. Целта е да се улесни събирането на доказател-
ства по наказателни дела, когато е налице т. нар. трансграничен елемент. В чл. 34 от 
Директивата е прието, че действащите актове за взаимопомощ по наказателноправни 
въпроси ще продължават да се прилагат по отношение на исканията за взаимопомощ, 
получени преди 22.05.2017 г. Проблем би имало ако държавите членки не са транспо-
нирали Директивата. Предлага се сътрудничеството да се осъществи въз основа на 
двустранни договори, стига да не са в противоречие с Директивата, като те следва да 
обслужват нейните цели, т.е. да улесняват приложението й. Приема се още, че дирек-
тивата ще има ефект и индиректно – ако крайният срок за транспониране е изтекъл и 
националните власти не са я транспонирали, националните органи имат задължението да 
тълкуват националното право възможно най-близко в съответствие с Директивата. Това 
означава, че държавата членка следва да остане най-близко във връзка с условията на 
Директивата (потвърждение за получаване на ЕЗР, спазване на срокове и др.)6. 

Директивата заменя Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно-
правни въпроси на Съвета на Европа от 20.04.1959 г., както и двата допълнителни 
протокола и двустранните споразумения, сключени по силата на чл. 26 от нея, Кон-
венцията за прилагане на Споразумението от Шенген, Конвенцията за взаимопомощ 
по наказателноправни въпроси между държавите членки на Европейския съюз и 
Протокола към нея, Рамково решение 2008/978/ПВР, както и Рамково решение 
2003/577/ПВР по отношение на обезпечаването на доказателства, за държавите член-
ки, които са обвързани от Директивата. 

Във връзка с уведомително писмо С (2017) 4800/3 от 18.07.2017 г. от Генералния 
секретариат на Европейската комисия, свързано с нарушение №2017/0295 по отноше-
ние на неизпълнение на задължението на Република България за транспониране в 
срок на Директива 2014/41/ЕС, на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните 
актове Република България прие Закона за европейската заповед за разследване 
(ЗЕЗР)7 в началото на 2018 г. 

С регламентираната от ЗЕЗР ЕЗР се създава цялостна система за събиране на 
доказателства при дела с трансграничен елемент въз основа на принципа на взаимно 
признаване между държавите членки на ЕС. Освен това предстои ЕЗР да стане елек-
тронна, което ще скъси до минимум забавянето при издаването, признаването и из-
пълнението й. Като следващата крачка е създаването на специална онлайн платформа 
за обмен на електронни доказателства между органите на държавите членки на ЕС. 

 

§ 2. Общи положения 
Със ЗЕЗР се създаде цялостна система за събиране на доказателства при дела с 

трансграничен елемент въз основа на принципа на взаимно признаване, което наложи 
да се измени ЗПИПАОИ. С изменението се ограничи приложното му поле, само до 
признаване и изпълнение на актове за обезпечаване на имущество, които са издадени 

                                                 
5 Вж. по-подробно мотивите към Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
на ЕС от 03.04.2014 г. за Европейската заповед за разследване (ЕЗР) по наказателноправни 
въпроси, ОВ, L 130/1.  
6 Вж. по-подробно Которова, Ив., изказване на работна среща на националната съдийска и 
прокурорска мрежи за международно сътрудничество по наказателни дела и Министерство на 
правосъдието по правните и практически положения на националната позиция на България по 
Директива 2014/41/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 03.04.2014 г. относно Евро-
пейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси – 
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/16/29.05.17-Resume.pdf. 
7 Вж. Законът за европейската заповед за разследване е обн. ДВ. бр.16 от 20.02.2018 г. 
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в държава членка на ЕС, както и за постановяване от български орган на актове за 
обезпечаване на имущество, които подлежат на изпълнение в друга държава членка 
на ЕС. Искането за събирането на доказателства или за извършване на действие по 
разследването и други процесуални действия с приемането на ЗЕЗР се осъществява 
със ЕЗР. 

1. ЕЗР е акт, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, с който 
се отправя искане до компетентен орган на друга държава членка на ЕС за събира-
не на доказателства, включително доказателства, с които последната държава 
вече разполага, или за извършване на действие по разследването и други процесуални 
действия. В чл. 2, ал. 2 и ал. 3 ЗЕЗР са регламентирани случаите, при които може да 
се издаде ЕЗР. ЕЗР може да бъде издавана и в двете фази на наказателното производ-
ство, както досъдебната така и в съдебната. Освен това действията по разследването 
или процесуалните действия могат да бъдат избирани от изпълняващата държава. С 
ЕЗР може да се иска както извършване на действия, чрез които се събират и проверя-
ват доказателства, обозначени от гледна точка на извършването им в съответния ста-
дий – на досъдебното производство – „действия по разследване”, а на съдебното –
„съдебни следствени действия”, така и всички „други процесуални действия”. Чрез 
другите процесуални действия не се събират и проверяват доказателства, затова те не 
са нито действия по разследване, нито съдебни следствени действия. Важното при 
изпълнението на ЕЗР е, че събраните данни и материали ще могат да бъдат приемани 
като годен доказателствен материал в процеса, по който са поискани, без да е нужно 
да се легализират по реда на националния закон на издаващата държава. Така се оси-
гурява взаимно признаване на извършените действия по разследване и на събраните в 
резултат на тях доказателства. Това безспорно ще улесни разследването на престъп-
ления, особено когато е налице т. нар. трансграничен елемент. 

2. ЕЗР се издава по образец и съдържа: данни, подпис и печат на издаващия 
орган; предмет и основания за издаване на ЕЗР; необходимата налична информация 
относно лицето, спрямо което ще се извършват действия по разследването и други 
процесуални действия; описание на престъпното деяние, което е предмет на разслед-
ване или производство, и на съответните приложими разпоредби на наказателното 
право на издаващата държава; описание на исканите действия по разследването и 
други процесуални действия и доказателствата, които трябва да бъдат събрани. С 
установяването на общ за всички държави членки стандартен образец на ЕЗР се оси-
гурява бързина, улеснява се работата на съответните органи и се намалява обемът на 
документацията. Това се гарантира и от изискването в 7-дневен срок от получаване 
на ЕЗР компетентният орган по признаване да потвърди нейното получаване (чл. 20, 
ал. 1 от ЗЕЗР). 

3. Приложното поле на ЗЕЗР е очертано в чл. 4 от него. Той се прилага за всички 
действия по разследването и други процесуални действия, за извършването на които 
е издадена ЕЗР, с изключение на случаите, когато е създаден съвместен екип за раз-
следване по чл. 476, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК)8. Съвместен 
екип за разследване се създава от Върховната касационна прокуратура (ВКП) с други 
държави, в които участват и български прокурори и разследващи органи. За дейност-
та, срока и състава на съвместния екип за разследване се сключва споразумение с 
компетентните органи на участващите държави. Когато компетентен орган, участващ 

                                                 
8 Наказателно-процесуален кодекс е обн. ДВ. бр.86 от 28.10.2005 г., последно изм. и доп. ДВ. 
бр.7 от 19.01.2018 г. 
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в съвместен екип за разследване, поиска помощта на държава членка, различна от те-
зи, които участват в него, може да бъде издадена ЕЗР. ЗЕЗР не се прилага: при обез-
печаване на имущество, подлежащо на конфискация, доколкото искането за конфис-
кация на това имущество също не е заявено и когато е поискано трансгранично наб-
людение в приложение на чл. 40 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от 
Шенген от 14.06.1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз 
Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното 
премахване на контрола по техните общи граници (ОВ, L 239/19 от 22.09.2000 г.). 

4. ЗЕЗР предоставя правни средства за защита на заинтересованите лица. Те са 
регламентирани в чл. 18 от ЗЕЗР. Разпоредбата изисква при извършване на дейст-
вията, посочени в ЕЗР, спрямо заинтересованите лица да се прилагат правните сред-
ства и срокове, предвидени за подобни случаи в българското законодателство. Освен 
това материалноправните основания за издаване на ЕЗР може да се обжалват само в 
издаващата държава. Когато няма да се наруши необходимостта от осигуряване на 
поверителност на разследването, издаващият орган и компетентният орган по приз-
наване вземат мерки за осигуряване на информация за наличните възможности за из-
ползване на правни средства за защита, когато те станат приложими, и своевременно 
осигуряват тяхното ефективно осъществяване. 

Предвидена е и защита на служителите на издаващата държава, чието участие в 
действието, за което е издадена ЕЗР, е допуснато, докато се намират на територията 
на страната. Те се считат за длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказа-
телния кодекс (НК)9 по отношение на извършени срещу тях или от тях престъпления 
(чл. 21 ЗЕЗР). 

В чл. 22 от ЗЕЗР е регламентирана и отговорността за вреди. Според разпоредба-
та издаващата държава носи отговорност за всички вреди, причинени от нейни 
служители, които участват в действие, за което е издадена ЕЗР, по време на нейното 
изпълнение в съответствие с българското законодателство. Когато българската дър-
жава е обезщетила пострадалите лица, издаващата държава е длъжна да възстанови 
изцяло сумите, които българската държава е изплатила. 

Защита е установена и на личните данни според чл. 24 ЗЕЗР – „при изпълнението 
на Европейска заповед за разследване се прилагат необходимите мерки за гарантира-
не на защитата на личните данни съобразно действащото законодателство”. 

5. Осъществяването на дейностите по ЗЕЗР са в рамките на бюджетите на из-
пълняващите институции, предвид което тези дейности няма да доведе до необхо-
димост от допълнителни финансови и други средства. От текста на чл. 25 ЗЕЗР 
следва, че разходите по изпълнението на ЕЗР на територията на страната се поемат от 
българската държава. Но когато разходите се окажат прекомерни, компетентният ор-
ган по признаване информира издаващия орган и може да се консултира с него как те 
да бъдат поделени или да бъде изменена ЕЗР. Когато не може да се постигне спора-
зумение по отношение на разходите, издаващият орган може да оттегли изцяло или 
частично ЕЗР, или да покрие разходите, смятани за прекомерни. 

6. В ЗЕЗР е уреден институт на временните мерки. С тях се цели да се пред-
приеме съответно действие с оглед на временното предотвратяване на унищожаване-
то, промяната, преместването, предаването на вещ, която може да се използва като 
доказателство, или разпореждането с такава вещ (чл. 36, ал. 1 ЗЕЗР). Те се огранича-
ват само до налагането им върху доказателства, а не върху имущество, което може да 

                                                 
9 Наказателният кодекс е обн. ДВ. бр.26 от 02.04.1968 г., последно изм. ДВ. бр.13 от 07.02.2017 г. 
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бъде предмет на отнемане. ЗПИПАОИ уреждат условията и реда за признаване и 
изпълнение на актове за обезпечаване на имущество, които са издадени в държава 
членка на ЕС, както и за постановяване от български орган на актове за обезпечаване 
на имущество, които подлежат на изпълнение в друга държава членка на ЕС. Срокът 
за произнасяне по временната мярка е 24 часа от получаването на ЕЗР. В ал. 2 на  
чл. 36 ЗЕЗР се определят срокове за налагане на временните мерки. По отношение на 
срока за налагане на мерките има различни хипотези. Когато ЕЗР е съпътствана от 
инструкция доказателствата да останат в Република България, издаващият орган 
посочва датата на прекратяване на временната мярка или очакваната дата за внасяне 
на искането за предаване на доказателствата на издаващата държава. Компетентният 
орган по признаване, след консултация с издаващия орган, може в съответствие с 
българското законодателство да определи подходящи условия с оглед на обстоятел-
ствата по случая, за да ограничи срока, за който временната мярка трябва да остане в 
сила (чл. 36, ал. 3 и ал. 4 ЗЕЗР). 

 
§ 3. Издаване на Европейска заповед за разследване от компетентен орган в 

Република България 
Компетентни органи да издадат ЕЗР в Република България са съответния проку-

рор – в досъдебното производство или съответния съд – в съдебното производство. 
Издаването може да бъде поискано от обвиняемия, подсъдимия или от упълномоще-
ния от тях защитник от тяхно име в съответствие с правото на защита и НПК, когато 
е необходимо събиране на доказателства в подкрепа на защитата. Така на страните в 
наказателния процес се гарантират равностойни правни средства за защита. 

ЕЗР се издава ако са изпълнени едновременно следните условия: издаването е не-
обходимо и пропорционално на целта на наказателното производство, като се отчи-
тат правата на обвиняемия или подсъдимия, както и действията по разследването и 
другите процесуални действия, за които се издава ЕЗР, могат да бъдат извършени 
при същите условия съгласно българското законодателство в подобен случай (чл. 6, 
ал. 1 ЗЕЗР). От това следва, че искането за извършване на конкретно действие следва 
да бъде обосновано, т.е. да бъде посочено колко е пропорционално и необходимо на 
целите на наказателното производство, по този начин се защитават и основните права 
на засегнатото с ЕЗР лице. 

Органите, издали заповедта, може да поискат компетентни органи на Република 
България да участват в изпълнението в подкрепа на изпълняващия орган. Като на 
територията на изпълняващата държава органите се подчиняват на нейното законода-
телство по време на изпълнението на ЕЗР (чл. 5, ал. 4 и ал. 5 ЗЕЗР). 

ЕЗР се изпраща на изпълняващия орган по начин, позволяващ писмен запис и 
удостоверяване на автентичността, като последващите официални комуникации се 
осъществява чрез преки контакти между компетентните органи. Законът допуска да 
се използват всички възможни или подходящи средства за предаване на ЕЗР чрез 
защитената телекомуникационна система на Европейската съдебна мрежа, Евроюст 
или чрез други канали, използвани от съдебните или правоприлагащите органи (чл. 7, 
ал. 1 и ал. 2 ЗЕЗР). Във образеца на ЕЗР е предвиден реквизит, в който се установява, 
че е получена. Това е необходимо, защото от този момента започва да тече 30 днев-
ният срок по произнасянето дали се признава и дали има разпореждане за изпълнение 
на заповедта.  

В чл. 8 от ЗЕЗР се регламентира възможност за издаване на втора ЕЗР, която 
допълва предходната.  
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§ 4. Признаване и изпълнение на Европейска заповед за разследване, издаде-
на в друга държава членка на ЕС 

1. Компетентният орган да признае ЕЗР в Република България, издадена в друга 
държава членка, е различен в зависимост от това в коя от фазите е наказателният  
процес. В досъдебното производство е прокурор от съответната окръжна или военно -
окръжна прокуратура, или прокурор от специализираната прокуратура, а в съдебно-
то производство – съответният окръжен или военен съд, или специализираният 
наказателен съд. Местната компетентност е поставена в зависимост от това в чийто 
район се иска извършването на съответното действие или предаването на доказател-
ствата, които вече са на разположение (чл. 9 ЗЕЗР). Законът обаче не посочва изрич-
но кой е компетентният орган, който ще я изпълни, считам, че това ще са местните 
разследващи органи. В чл. 13 от ЗЕЗР само е посочено, че компетентен орган по 
изпълнението предприема своевременно действия по изпълнение. Като при изпълне-
нието следва да се спазват сроковете по ЗЕЗР и НПК, а също и формалностите и 
процедурите, посочени от издаващия орган, освен ако в закона е предвидено друго и 
ако те не противоречат на българското законодателство. 

2. Условията за признаване на ЕЗР са регламентирани в чл. 10 от ЗЕЗР. На първо 
място е условието „двойна наказуемост”, т.е. ЕЗР да се отнася за деяния, които 
съставляват престъпления и по българското законодателство, когато независимо от 
разликите между съставите им, техните основни признаци съвпадат, Условието за 
двойна наказуемост не се изисква за изчерпателно изброените в чл. 10, ал. 2 от ЗЕЗР 
престъпления, но само ако в издаващата държава те са наказуеми с лишаване от сво-
бода за максимален срок не по-малък от три години или за тях се предвижда мярка, 
изискваща задържане за максимален срок не по-малко от три години. Премахването 
на проверката за двойна наказуемост на престъпленията е резултат от принципа на 
взаимното признаване. Голяма част от юристите са на мнение, че следва да се раз-
шири обхвата на престъпленията, по отношение на които се премахва проверката за 
двойна наказуемост и че само така ще може да се укрепи сътрудничеството между 
държавите членки на ЕС.  

На второ място е условието да не са налице основанията за отказ да се признае 
или изпълни ЕЗР, които са изчерпателно уредени в закона. Те са регламентирани в 
разпоредбата на чл. 16, ал. 1 ЗЕЗР. Тези основания са ограничени, свеждат се до слу-
чай, при който лицето се ползва с привилегии или имунитет; ако с изпълнението би 
се застрашило националната сигурност, източник на информация (самоличността на 
агент под прикритие), или би се използвала класифицирана информация, свързана 
със специфични разузнавателни дейности; принципът ne bis in idem също се приема 
като основание за отказ и др. Преди да вземе решение да не признае или да не изпъл-
ни изцяло или отчасти ЕЗР, компетентният орган по признаване провежда консулта-
ции с издаващия орган.  

Изброените основания за отказ не са императивни, това води до извода, че компе-
тентният орган по признаване при констатиране на някои от тях, разполага с въз-
можност да прецени дали да откаже признаване или изпълнение на ЕЗР. Компетент-
ният орган по признаване не може да откаже изпълнение на ЕЗР при престъпления 
във връзка с данъци или такси, мита или валутен обмен на основание, че българското 
законодателство не предвижда същия вид данък или такса и че то не съдържа разпо-
редби за същите видове данъци, такси и мита или валутен обмен като правото на из-
даващата държава. 
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В случаите, когато действията по разследването и другите процесуални действия 
или предаването на доказателствата са обусловени от специален режим, разрешение 
или одобрение от съд, се прилагат съответно разпоредбите на НПК (чл. 10, ал. 4 
ЗЕЗР). 

Възможни са хипотези, при които изпълнението на ЕЗР може да попречи за раз-
криването на обективната истина по висящо наказателно производство или ако съот-
ветните доказателства вече се използват в друго производство. В тези случаи призна-
ването или изпълнението на ЕЗР може да се отложи, в първата хипотеза в разумен 
срок, определен от компетентния орган по признаване, а във втората – докато доказа-
телствата престанат да бъдат необходими. След отпадане на основанието за отлагане 
се предприемат незабавно необходимите мерки за изпълнение на ЕЗР (чл. 19 ЗЕЗР). 

3. Целта на производството по признаване на ЕЗР, постановена в друга дър-
жава членка на ЕС, е да се провери налице ли са основанията за признаване и изпъл-
нение на тази заповед и липсата на основания за отлагане. Това налага провеждане на 
самостоятелно производство. Производството може да се осъществи от съд или от 
прокурор. Производството по признаване се образува незабавно след получаването 
на ЕЗР. Когато производството е пред съда, той разглежда ЕЗР в състав от един съдия 
в закрито заседание. Получената ЕЗР се разглежда съгласно реда, установен в ЗЕЗР. 
Съдът или прокурорът по искане на издаващата държава може да разреши участието 
на един или повече нейни органи в изпълнението на ЕЗР (чл. 11, ал. 3, чл. 12, ал. 3 от 
ЗЕЗР). В срок не по-късно от 30 дни от получаването на ЕЗР компетентният орган по 
признаването следва да се произнесе със съответен акт за нейното признаване и из-
пълнение. Този срок може да бъде удължен с неповече от 30 дни, при това след по-
сочване на причините за забавянето и след проведени консултации между компетент-
ния орган по признаване и издаващия орган. Съдът се произнася с определение, с 
което признава ЕЗР и прави необходимото за нейното изпълнение съгласно българ-
ското законодателство. Определението може да се обжалва и протестира в 5-дневен 
срок пред съответния апелативен съд. Решението на апелативния съд е окончателно. 
Прокурорът издава постановление, с което признава ЕЗР и определя компетентния 
орган и действие по разследването и други процесуални действия, които следва да 
бъдат извършени в съответствие с искането на издаващата държава. Постановлението 
подлежи на обжалване по реда на чл. 200 и сл. от НПК. 

Определен е строг краен срок за извършване на действия по разследването и 
други процесуални действия. Изпълняващият орган ги извършва без забавяне и не 
по-късно от 90 дни, от датата на произнасяне със съответния акт. В ал. 6 на чл. 14 от 
ЗЕЗР е предвидена възможност издаващият орган да посочи в ЕЗР, че поради опреде-
лени обстоятелства е необходим по-кратък срок или че действия по разследването и 
други процесуални действия трябва да бъдат извършени на конкретна дата. В този 
случай компетентният орган по изпълнението следва да се съобрази с това изискване 
във възможно най-голяма степен. Когато в конкретен случай не е възможно изпълня-
ващият орган да спази посочените срокове или посочената конкретна дата в ЕЗР, той 
следва да уведоми без забавяне компетентния орган на издаващата държава, като 
посочва причините за забавянето и след провеждане на консултации се определя 
необходимото допълнително време за изпълнение на действие по разследването и 
други процесуални действия. 

С разпоредбата на чл. 15 ЗЕЗР се предоставя на компетентния орган по призна-
ване възможност да избере да извърши действие по разследването и други про-
цесуални действия, различни от посочените в ЕЗР. Това е възможно, но само когато: 
а) действията, посочени в ЕЗР, не са предвидени в българското законодателство;  
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б) действията, посочени в ЕЗР, не може да се използват в подобен случай съгласно 
българското законодателство и в) с избраното действие ще бъде постигнат същият 
резултат, но със средства, които в по-малка степен нарушават неприкосновеността и 
законните интереси и права на лицето в сравнение с действието, посочено в ЕЗР. За 
това обаче е необходимо да се уведоми издаващият орган, който може да реши да 
оттегли или да допълни ЕЗР. Чл. 15, ал. 4 от ЗЕЗР регламентира, че от тази възмож-
ност компетентният орган по признаване не може да се ползва, когато ЕЗР се отнася 
до: а) получаването на информация или на доказателства, с които компетентният ор-
ган по признаване вече разполага и които биха могли да бъдат получени в съответ-
ствие с българското законодателство, в рамките на наказателно производство или за 
целите на ЕЗР; б) получаването на информация, съдържаща се в системите за автома-
тизираната обработка на лични данни, използвани от съдебните органи, органите на 
досъдебното производство или от други органи, които в рамките на наказателно про-
изводство имат достъп до такава информация; в) разпит на свидетел, вещо лице, 
пострадал, обвиняем на територията на страната; г) установяването на самоличността 
на абонати, притежаващи абонамент за даден телефонен номер или IP адрес и  
д) всяко друго действие по разследването и други процесуални действия, които не на-
рушават правата или свободите на личността. 

4. Доколкото ЕЗР обхваща целия процес на събиране на доказателства – от обез-
печаването на доказателствата до изпращането на съществуващи такива, компе-
тентният орган по признаване следва да предаде на издаващата държава без заба-
вяне доказателствата, събрани или вече намиращи се на разположение в резултат 
от изпълнението на ЕЗР. В ал. 2 на чл. 17 ЗЕЗР е регламентирано, че когато в ЕЗР е 
включено искане за това и ако е налице възможност съгласно българското законода-
телство, компетентният орган по признаване предава доказателствата незабавно на 
органите, допуснати да участват в изпълнението на ЕЗР. При предаването на 
доказателствата се посочва дали те да бъдат върнати веднага, щом престанат да бъдат 
необходими на издаващата държава. Възможно е временно предаване на доказател-
ства, при условие че ще бъдат върнати веднага щом престанат да бъдат необходими 
на издаващата държава или по всяко друго време или повод, ако са от значение и за 
друго производство (чл. 17, ал. 5 ЗЕЗР). Разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ЗЕЗР пред-
вижда предаването да бъде спряно до постановяване на решение във връзка с използ-
вано правно средство за защита по чл. 18 от ЗЕЗР, освен ако в ЕЗР са посочени доста-
тъчно основания, че незабавното им предаване е от първостепенно значение за пра-
вилното провеждане на разследването или за опазването на правата на заинтересова-
ното лице. Въпреки посочването на такива основания предаването на доказателствата 
ще се спира, ако то би причинило сериозни или необратими вреди на заинтересова-
ното лице. 

 
§5. Особени правила за извършване на определени действия по разследва-

нето и други процесуални действия 
В Глава четвърта на ЗЕЗР са установени особени правила за извършване на оп-

ределени действия по разследването и други процесуални действия.  
1. Особените правила регламентират възможност за временно предаване на 

задържани лица с цел извършване на действие по разследването и други процесуални 
действия с оглед на събирането на доказателства. Така с ЕЗР може да се иска и 
предаване на лице, задържано на територията на Република България с цел извърш-
ване на съответните действия, за което се изисква присъствието на това лице на тери-
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торията на издаващата държава, при условие че лицето бъде върнато обратно в срок, 
определен от компетентния орган. Чл. 26 от ЗЕЗР посочва, че компетентен орган да 
признае и изпълни такава ЕЗР е окръжният съд, в чийто район се намира задържано-
то лице. Окръжният съд разглежда ЕЗР по реда на чл. 50 от Закона за екстрадицията 
и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА)10 и уведомява ВКП за допуснатото преда-
ване на задържаното лице, както и за условията, при които е допуснато предаването. 
Този съд може да откаже изпълнение на ЕЗР, издадена за временно предаване, освен 
на общите основания за това и ако задържаното лице не даде съгласие или вследст-
вие на предаването ще се удължи срокът за задържане на лицето (чл. 26, ал. 3 ЗЕЗР). 
Престоят на лицето в чуждите арести се приспада от срока за задържане, който засег-
натото лице изтърпява или ще бъде задължено да изтърпи на територията на 
Република България (чл. 26, ал. 8 ЗЕЗР). В ал. 6 на чл. 26 от ЗЕЗР е установено, че 
въпросите, свързани с временното предаване на лицето, включително подробностите 
за условията на неговото задържане в издаващата държава и срокът, в който лицето 
следва да бъде прието от издаващата държава и върнато обратно в Република 
България, се договарят, като се вземат предвид физическото и психическото състоя-
ние на засегнатото лице, както и нивата на сигурност в издаващата държава. Преда-
деното лице остава задържано на територията на издаващата държава и при необхо-
димост – на територията на държавата членка на транзитно преминаване във връзка с 
деянията или осъжданията, за които е било задържано в Република България, освен 
ако българският компетентен орган поиска освобождаването му. В този случай пре-
даденото лице не може да бъде наказателно преследвано или задържано, нито да му 
бъдат налагани други мерки за ограничаване на личната му свобода в издаващата 
държава за извършени от него деяния или за осъждания, постановени преди замина-
ването му от територията на Република България и които не са посочени в ЕЗР. Това 
няма да се прилага, когато предаденото лице в продължение на 15-дневен непрекъс-
нат срок от датата, на която присъствието му вече не е било необходимо на издава-
щите органи, е имало възможност да напусне издаващата държава, но въпреки това е 
останало на нейна територия  или след напускането и се е върнало там (чл. 26, ал. 7, 
ал. 9 и ал. 10 ЗЕЗР). Временното предаване на лицето се извършва по реда на чл. 26 
от ЗЕЕЗА. 

2. В разпоредбата на чл. 27 от ЗЕЗР са установени особени правила при транзит 
на задържани лица за временно предаване с цел извършване на действие по разслед-
ването и други процесуални действия. ВКП приема молбите за транзит на задържани 
лица, като разрешава транзитът през територията на Република България, ако изда-
ващата държава предостави копие от ЕЗР, данни за лицето, информация за предоста-
веното от него съгласие или писменото становище на неговия законен представител, 
информация за придружаващите лицето служители и одобрен план за реализиране на 
предаването. ВКП уведомява издаващата държава за своето решение. Когато компе-
тентен орган на Република България издава ЕЗА за временно предаване на задържано 
лице, той отправя искане за транзит през територията на друга държава членка, като 
предоставя необходимите за това документи на тази държава. В тези случаи органът 
уведомява изпълняващата държава за полученото разрешение за транзитно премина-
ване на лицето. 

                                                 
10 Законът за екстрадицията и Европейската заповед за арест е обн. ДВ. бр.46 от 03.06.2005 г., 
изм. ДВ. бр.86 от 28.10.2005 г., изм. ДВ. бр.52 от 06.06.2008 г., изм. ДВ. бр.49 от 29.06.2010 г., 
изм. ДВ. бр.55 от 19.07.2011 г., изм. ДВ. бр.53 от 27.06.2014 г. 
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3. Разпитът чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване е регла-
ментиран в чл. 28 от ЗЕЗР. Той се допуска, когато лицето се намира на територията 
на Република България и трябва да бъде разпитано от издаващата държава като 
обвиняем, свидетел или вещо лице. Компетентният орган по признаване е длъжен да 
информира обвиняемия за правата му своевременно с цел осигуряване на възмож-
ност да се упражни ефективно правото на защита. Изпълнението на ЕЗР чрез видео-
конференция или друго аудио-визуално предаване може да бъде отказано, когато об-
виняемото лице не даде съгласието си за това, или изпълнението на такова действие 
по разследването и други процесуални действия в конкретния случай са в про-
тиворечие с българското законодателство. ЗЕЗР предвижда, че свидетелите и вещите 
лица не са длъжни да дават показания, съответно заключение в случаите, предвидени 
в българското законодателство или в законодателството на издаващата държава. 

Компетентният орган по признаване е длъжен да призове обвиняемия, свидетеля 
или вещото лице да се яви за разпит по реда, предвиден в НПК и да установи 
неговата самоличност. При разпита следва да се прилагат следните правила: а) на 
разпита да присъства компетентният орган по признаване, който при необходимост 
се подпомага от преводач; б) установяването на самоличността на лицето, което ще 
бъде разпитвано и за спазването на българското законодателство да се осигурят от 
компетентния орган по признаване, като при необходимост се договарят мерки за за-
щита на лицето, което ще бъде разпитвано; в) разпитът да се провежда пряко от изда-
ващия орган или под негово ръководство съгласно законодателството на издаващата 
държава; г) когато е необходимо, по искане на издаващата държава или на лицето, 
което ще бъде разпитвано, компетентният орган по признаване да осигурява устен 
превод на разбираем за лицето език. След приключване на разпита се съставя про-
токол.  

Освен разпита чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване е 
регламентиран и разпит чрез телефонна конференция, ако другите видове изслушва-
ния бъдат преценени като невъзможни или нецелесъобразни. Чл. 29 от ЗЕЗР устано-
вява, че когато лице, което е необходимо да бъде разпитано като свидетел, или вещо 
лице се намира на територията на друга държава членка и не е възможно лицето да се 
яви лично, и след като е преценил възможността за използване на други подходящи 
средства, издаващият орган може да издаде ЕЗР за разпит на свидетеля или вещото 
лице чрез телефонна конференция. При разпита на свидетеля или вещото лице се 
прилагат съответно разпоредбите на чл. 28, ал. 2, 4 - 6 и 8 - 11 ЗЕЗР.  

4. Чрез ЕЗР може да се събират на територията на друга държава членка 
информация както за банковите сметки на физическо или юридическо лице, срещу 
което се води наказателното производство, и дали то е упълномощено да се разпо-
режда, притежава или може да се разпорежда с една или повече сметки, независимо 
от техния вид, във всяка една банка, така и за информация, представляваща банкова 
тайна, за конкретни банкови сметки и за банкови операции, които са били извършени 
през определен период чрез една или повече сметки, включително и данните за 
наредител и получател при всяка от тези операции (чл. 30 и чл. 31 ЗЕЗР). Достъпът 
до информацията се осъществява по реда, установен в Закона за кредитните институ-
ции11. Освен банките, също и небанковите финансови институции са длъжни да 
предоставят съответните данни, когато това бъде поискано с ЕЗР. 

                                                 
11 Законът за кредитните институции е обн. ДВ. бр.59 от 21.07.2006 г., последно доп. ДВ. бр.22 
от 13.03.2018 г. 
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5. ЕЗР може да се издава с цел изпълнение на действие по разследването и други 
процесуални действия, които изискват събиране на доказателства в реално време, 
непрекъснато и в продължение на определен период от време, като се посочват осно-
ванията, поради които се смята, че информацията е съществена за целта на съответ-
ното наказателно производство, когато се отнася за наблюдение на банкови или дру-
ги финансови операции, които се извършват чрез една или повече посочени сметки 
или контролирани доставки на територията на Република България. Това изрично е 
регламентирано в чл. 32 от ЗЕЗР. Компетентният орган по изпълнението на ЕЗР има 
правото да действа, да ръководи и да контролира операциите, свързани с изпълне-
нието. Подробностите, свързани с изпълнението на ЕЗР, издадена за осъществяване 
на контролирана доставка, се договарят между издаващата държава и Република 
България при спазване на националното им законодателство. 

6. ЕЗР може да се издава и с искане към Република България да съдейства за 
провеждане на разследвания на престъплението от служители под прикритие. В 
чл. 33, ал. 2 от ЗЕЗР изисква издаващият орган да посочи основанията, поради които 
смята, че разследването под прикритие е от значение за целта на съответното наказа-
телно производство, това важи и когато български орган издава ЕЗР. Решението за 
признаване и изпълнение на ЕЗР се взема за всеки отделен случай от компетентния 
орган по признаване при спазване на българското законодателство. Разследването 
под прикритие на територията на Република България се извършва в съответствие с 
НПК и Закона за специалните разузнавателни средства12. 

7. Освен разгледаните по-горе особени правила законодателят в Глава пета на 
ЗЕЗР е регламентирал и възможност за прихващане на електронни съобщения с тех-
ническата помощ на друга държава членка, като за целта се издава ЕЗР. В ал. 2 на 
чл. 34 от ЗЕЗР е уредена хипотеза, при която повече от една държава членка е в със-
тояние да окаже цялата необходима техническа помощ за едно и също прихващане на 
електронни съобщения. В този случай ЕЗР се изпраща само на една от държавите 
членки, като с приоритет се ползва държавата, където се намира или ще се намира 
лицето, което е обект на прихващането. Издаващият орган посочва в ЕЗР основания-
та, поради които смята, че съответните действие са подходящи за целта на съответно-
то наказателно производство. В ал. 6 на чл. 34 от ЗЕЗР се предписва, че ЕЗР може да 
бъде изпълнена чрез предаване на електронни съобщения незабавно към издаващата 
държава, или чрез прихващане, записване и последващо предаване на резултата от 
прихващането на електронни съобщения към издаващата държава. 

 
§6. Заключение 
Създадените със ЗЕЗР правила, които се отнасят за ЕЗР, осигуряват бързо и ефек-

тивно сътрудничество между държавите членки по наказателноправни въпроси. За 
това допринасят установените кратки срокове за формиране на решение на компе-
тентния орган по признаване на ЕЗР и съответно за нейното изпълнение. Въвежда-
нето на съответните формуляри също допринася за бързина и опростяване на про-
цедурата. Освен това ЗЕЗР осигурява взаимно признаване на решенията, с които се 
цели да се предотврати унищожаването, промяната, преместването, предаването на 
доказателства или разпореждането с тях. С него се обхваща целият процес на съби-
ране на доказателства, от обезпечаването до изпращането им. 

                                                 
12 Законът за специалните разузнавателни средства е обн. ДВ. бр.95 от 21.10.1997 г., последно 
изм. и доп. ДВ. бр.7 от 19.01.2018 г. 
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Независимо от нуждата и ползата от националната правна уредба на ЕЗР не може 
да не обърнем внимание на обстоятелството, че в голямата си част в ЗЕЗР законода-
телят директно е заимствал нормите от Директива 2014/41/ЕС. Едва ли това е правил-
ният начин бъде въведена в националното ни законодателство. Със статията се поста-
вя едно скромно начало на обсъждането на новата форма на международно сътруд-
ничество. Казусите около новия ЗЕЗР тепърва ще се открояват в практиката в процес 
на прилагането му от правоприлагащите органи, но именно обстоятелството, че е нов 
за правната ни система, е причината той да се изследва и анализира. 
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ТАКТИКА НА ПРЕТЪРСВАНЕТО И ИЗЗЕМВАНЕТО  
ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ 

 

гл. ас. д-р Христо Павлов* 
Бургаски свободен университет 

 
 
Резюме: В настоящата статия са представени някои тактически особености при 
прилагането на способите на доказване претърсване и изземване при разследването 
на терористични актове. Специално внимание е обърнато върху подготвителния 
етап на претърсването. 

Ключови думи: терористичен акт, разследване, претърсване и изземване. 
 
Abstract: This article presents some tactical features in the application of the means of 
proving search and seizure in the investigation of terrorist acts. Special attention is paid to 
the preparatory stage of the search. 

Key words: terrorist act, criminal investigation, search and seizure.  
 
 

1. Обща постановка на проблема 

Всеки терористичен акт предполага внимателното му планиране и организиране 
от страна на извършителите. Това дава възможност чрез провеждане на процесуално-
то действие претърсване да бъдат открити и иззети важни доказателства, образувани 
както при подготовката на терористичния акт, така и след неговото извършване (при 
укриването му).  

Претърсването и изземването са два отделни процесуални способа на доказване, 
които са били анализирани от редица учени в областта на наказателния процес и на 
криминалистиката.1  

 

Същественото им значение за разследването налага отделните етапи по прилага-
нето на тези средства за събиране и проверка на доказателства да бъдат внимателно 
изследвани, съобразно конкркетния вид престъпно деяние. 

Преди да се разгледат проблемите на тези действия по разследването трябва да се 
изследват целите и предпоставките за провеждането им. Според чл. 160, ал. 1 от 

                                                 
* Д-р Христо Павлов е главен асистент по криминалистика в Центъра по юридически науки 
на Бургаския свободен  университет. Научните му интереси са насочени към проблемите на 
криминалистичната тактика и оценката на доказателства в досъдебното производство на 
наказателния процес. Той е автор на две монографии. Има публикации както в български, 
така и в чуждестранни издания. Павлов е член на Българската асоциация по криминология. 
 
1 Така, например:  Бобев, К. Криминалистика, С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2009,  
с. 199-206; Кунчев, Й. Криминалистическа тактика, С., изд. Албатрос, 2003, с. 231-272; Цеков, 
Ц., Е. Коцева, Криминалистика, С., изд. Сиела, 2006, с. 357-373; Криминалистика, под ред. Р. 
Белкин, М., изд. Норма, 2000, с. 598-624; Криминалистика, под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Л. 
Драпкина, М., 1994; Криминалистика, отв. ред. Н. Яблоков, 3-е изд., перераб. и доп., М., 
Юристъ, 2005; Савельева М., А. Смушкин, Криминалистика, М., изд. Издательский дом 
„Дашков и К“, 2009, с. 180-184. и др. 
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НПК, когато има достатъчно основание да се предполага, че в някое помещение или 
лице се намират предмети, книжа или компютърни информационни системи, съдър-
жащи информационни данни, имащи значение за делото, се извършва претърсване за 
откриването и изземването им.  

В ал. 2 на визираната разпоредба е регламентирано провеждането на претърсване 
с цел издирване на лице или на труп. В криминалистиката се е наложило разбиране-
то, че решението за претърсване може да бъде взето само при наличие на достатъч-
но данни, получени от оперативно-издирвателни мероприятия, въз основа на които се 
прави обосновано предположение за откриването на определено място на предмети, 
книжа или компютърни информационни системи, съдържащи информационни данни, 
които биха имали значение за разкриване на обективната истина по случая. Ето защо 
е правилно разбирането, че като предпоставка за провеждането на това действие не 
са необходими категорични сведения за точното местонахождение на значими за раз-
следването следи.2 

 
2. Подготвителен етап на претърсването 
Поставените с тези процесуални действия цели и задачи могат да бъдат постигна-

ти само при добра подготовка и организиране. Подготвителният етап включва про-
веждането на необходими организационни мероприятия, чрез които ще се осигури 
нормалното протичане на плануваното процесуално действие. 

При претърсването и изземването в процеса на разследване на терористични ак-
тове се открояват следните моменти в подготвителния етап: 

2.1. Събиране на информация за обекта, предстоящ да бъде претърсен  
Ефективността на претърсването на помещения се увеличава, ако се събере по-

подробна информация както за претърсваните места (разположението на обектите 
вътре, броя на лицата, които могат да бъдат там и др.), така и за лицата, които могат 
да се намират там (знания и умения, професия, наличие на оръжия в тях и др.). Тряб-
ва да се акцентира върху получената информацията за характерните особености на 
предметите, които е възможно да се намират в помещението. Особено внимание 
трябва да се обърне и на сведенията за възможното им негативно въздействие върху 
човешкия организъм (като взривоопасни вещества и др.). 

2.2. Определяне състава на групата, която ще вземе участие при извършване 
на претърсването и изземването 

С оглед на разследваното престъпно деяние съставът на групата за претърсване 
се ръководи от следовател от следствения отдел към специализираната прокуратура.  

Имайки предвид особеността на разследваното престъпление и предварителната 
информация за лицата, които е възможно да се намират в претърсваното помещение, 
в процеса на това следствено действие е необходимо да вземат участие лица, които 
да осигурят безопасното му провеждане. При извършването му е възможно да въз-
никнат конфликтни ситуации, включително и агресивно поведение срещу участници-
те в него. Поради тази причина към групата трябва да се включи отряд от специали-
зираните полицейски сили.  

                                                 
2 В тази връзка виж Исаков, Ал. Расследование преступлений террористического характера, 
совершаемых путем взрывов: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты, Авто-
реферат дис. канд. юрид. наук, Москва, 2006, с.21. 
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В екипа се включват оперативни работници. Ако се предполага, че на местопре-
търсването могат да бъдат открити взривни устройства или взривни вещества, в 
групата е необходимо да бъде включен и специалист-взривотехник. Препоръчително 
е участието на лицето, което е присъствало при огледа на местопроизшествието и е 
извършило съответната експертиза (ако е била назначена такава към този момент). 
Към следствено-оперативната група трябва да се включат и експерти-криминалисти с 
подходяща техника за отваряне на врати и хранилища; намиране на тайници; фикси-
ране хода на следствените действия с фото- и видеокамери; намиране на вещи и ве-
щества чрез използването на газов хроматограф, преносим детектор за взривни ве-
щества и др.3 

Препоръчително е да вземе участие и кинолог със служебно обучено куче. Благо-
дарение на тях успешно могат да бъдат открити взривни вещества.  

Екипът трябва да включва и хора с умения в оказване на първа помощ или лека-
ри, които да имат в себе си аптечка с необходимия набор от инструменти. 

Съобразно изискването на чл. 137, ал. 1 от НПК претърсването и изземването в 
досъдебната фаза на наказателния процес се извършва в присъствието на поемни 
лица (респективно чл. 162, ал. 1 от НПК). С подписа си върху протокола по прилага-
нето на тези способи те удостоверяват, че действията са описани в него така, както са 
извършени. Присъствието им се явява своеобразна гаранция, че отразеното в прото-
кола за проведено следствено действие съответства на действителността. Що се отна-
ся до претърсване на помещения, в които се предполага, че може да се намират свър-
зани с атентат лица, взривни устройства и опасни вещества, възниква важен проблем, 
свързан със спазването на това законово правило. В този случай проникването в по-
мещение създава реална опасност за живота и здравето не само на служителите, но и 
на гражданите, участващи като поемни лица. Използваният в текста на чл. 162, ал. 1 
от НПК израз „... се извършват в присъствието“ означава, че от началото до края на 
процесуалното действие, поемните лица трябва да се намират на самото място на 
извършването му, а не някъде в района или в прилежащи помещения.4 

Представеният проблем е един от многобройните аргументи, които налагат нор-
мативна промяна на визираната разпоредба. С оглед осигуряване сигурността на 
гражданите е необходимо законодателят да изключи задължението за участие на 
поемни лица при отделни действия по разследването, когато е налице реална опас-
ност за здравето или за живота им. В такъв случай вместо участието на поемни лица 
може да се предвиди извършените действия да бъдат задължително видеозаснемани. 
Трябва да се има предвид, че опасност за поемните лица би имало не само при дейст-
вия по разследване на терористични актове, но и при други престъпления (престъпле-
ния, извършени от организирана престъпна група, разследване на „поръчкови убий-
ства“ и др.). Ако бъде приета такава промяна и ако има достатъчно информация, че 

                                                 
3 Относно техническите средства за откриване на следи виж: Чернышов, В., Э. Сысоев, А. 
Селезнев, А. Терехов, Технико-криминалистическое обеспечение следствия, Тамбов, Изд. 
ТГТУ, 2005; Бертовский, Л.  Особенности обыска по делам об убийствах, совершенных с при-
менением взрывчатых веществ, Современные проблемы уголовного права, уголовного про-
цесса, криминалистики, прокурорского надзора, Москва, СПб., Кемерово, 1998, с. 86. 
4 С Решение № 413 от 29.10.2008 г. по н.с. № 392/2008 г., І н.о., ВКС е изяснил въпроса за на-
чалния момент, от който присъствието на поемните лица при претърсването и изземването е 
задължително. Съдът е приел, че тяхното присъствие е необходимо след момента, в който раз-
следващият орган предложи да му бъде посочено къде се намират търсените обекти, тъй като 
едва тогава би се стигнало до претърсване и изземване (или до доброволно изземване), за 
което поемните лица са действително необходими. 
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на мястото на претърсване има въоръжени лица, експлозиви или други опасни 
вещества, е препоръчително това действие да се извършва без участието на граж-
дани. 

Освен поемни лица, в НПК е предвидено при претърсването и изземването да 
присъстват лицето, което използва помещението или пълнолетен член на семейст-
вото му (чл. 162, ал. 1 от НПК), а когато те не могат да присъстват – домоуправителят 
или представител на общината или кметството (чл. 162, ал. 2 от НПК); представител 
на службата, когато това действие се провежда в ползвано от държавни или об-щин-
ски служби помещение (чл. 162, ал. 3 от НПК); представител на юридическото лице, 
когато следствените действия се провеждат в ползвано от юридическо лице помеще-
ние, или представител на общината или кметството, когато не може да се осигури 
представител (чл. 162, ал. 4 от НПК); специалист – технически помощник, когато 
претърсването и изземването са свързани с компютърни информационни системи и 
програмни продукти (чл. 162, ал. 6 от НПК). Когато тези следствени действия ще се 
провеждат в помещения на чуждестранни представителства на международни орга-
низации и в жилища на техни служители, които се ползват с имунитет по отношение 
на наказателната юрисдикция на Република България, се извършват със съгласието 
на ръководителя на представителството и в присъствието на прокурор и представител 
на Министерството на външните работи (чл. 162, ал. 5 от НПК). 

2.3. Процесуално обезпечаване на следственото действие 
Поради принудителния характер на претърсването провеждането му е свързано 

със съдебен контрол. В НПК са предвидени две хипотези за контрол. Той се иниции-
ра от прокурора – чл. 161 от НПК (прокурорът от специализираната прокуратура – 
при разследване на тероризъм). Компетентен да се произнесе с определение е съдия 
от съответния на обвинението първоинстанционен съд или първоинстанционният 
съд, в района на който се извършва действието. Компетентен при разследването на 
терористични актове е съдия от специализирания наказателен съд. 

Първият случай за контрол (чл. 161, ал. 1 от НПК) е свързан с подадено искане за 
разрешение за извършване на претърсване и изземване. В тази хипотеза на основа 
наличните по делото материали съдът преценява дали чрез провеждането на конкрет-
ните следствени действия намесата в съответните права е обоснована.  

Втората хипотеза за контрол (чл. 161, ал. 2 от НПК) е свързана с подадено искане 
за одобряване на протокол за вече извършено претърсване и изземване. В този случай 
проверката се изразява единствено в това, дали проведените следствени действия са 
били неотложни – когато това е единствена възможност за събиране и запазване на 
доказателствата. Основателно е да се приеме, че в процеса на разследване на терорис-
тични престъпления в кръга на нетърпящи отлагане могат да се отнесат случаите, 
когато основанието за претърсването се появява внезапно при провеждането на други 
следствени действия или когато са налице основателни съмнения, че ще се пред-
приемат мерки за унищожаване или скриване на предмети, документи или компю-
търни данни, имащи отношение към делото. 

Тук трябва да се изясни, че прокурорът трябва да представи протокола за пре-
търсване и изземване за одобрение и тогава, когато с действието не са постигнати 
поставените цели. Последващият контрол на съда по чл. 161, ал. 2 от НПК е свързан с 
преценка на необходимостта от навлизане в правната сфера на гражданите. Поради 
тази причина следва протоколът от проведеното действие да бъде внасян за одобре-
ние в съда независимо от крайния резултат. Нещо повече, проникването в частни по-
мещения и изземването на обекти, отнасящи се към частната собственост, представ-
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лява сериозна намеса в правната сфера на човека и следователно тези действия тряб-
ва да кореспондират както със закона, така и с международните стандарти в областта 
на правата на човека. Липсата на одобрение от съда винаги води до незаконосъобраз-
ност на самото действие. Подобно поведение представлява нарушаване на неприкос-
новеностга на частната собственост и е основание за търсене на отговорност на дър-
жавата пред Европейския съд по правата на човека.5 

2.4. Провеждане на инструктаж с участниците и даване на насоки относно 
обектите, които биха могли да имат значение за разследването 

Ръководителят на следственото действие трябва предварително да разпредели  
задълженията на всички участници в него. Въз основа на получения инструктаж все-
ки от тях трябва да бъде добре запознат с отговорностите си по време на пре-
търсването и изземването. Преди началото на следственото действие е необходимо 
следователят да даде инструктаж по въпроси, свързани с начина, по който ще бъде 
извършено влизането в помещението; механизма за предотвратяване на възможност-
та лицата, намиращи се в помещението да избягат, да унищожат доказателства или да 
сигнализират на други съучастници в терористичния акт; начина за координация и 
комуникация между участниците в следственото действие по време на провеждането 
му; методите за запазване на открити доказателства и др. 

Експертът взривотехник провежда инструктаж за спазване на правилата за без-
опасност в случай на откриване на обекти,  които наподобяват взривни вещества или 
взривни устройства. 

 

Участниците в претърсването трябва да са добре информирани с възможните ве-
щи, които могат да бъдат открити в обекта, подлежащ на претърсване. Важно зна-
чение за наказателното производство би имало откриването на следните групи 
обекти6:  

а) взривни устройства, различни оръжия и боеприпаси (например взривно 
устройство; огнестрелни оръжия; гранатомети и техните съставни части; стандартни 
боеприпаси; гранати; мини; експлозивни остатъци и др.); 

б) вещи и вещества, свързани с изработка на взривни устройства (например 
материали и инструменти, използвани при изготвянето на взривни устройства; кутии 
от капсули на детонатори; елементи, като метални топчета, болтове, гвоздеи, използ-
вани за усилване на вредните свойства на взривните устройства – тези елементи мо-
гат да бъдат подложени на последваща криминалистическа експертиза; компоненти, 
идентични на тези, прилагани при извършване на терористичния акт; чертежи, 
диаграми за експлозиви, свързани с подготовката на взривно устройство и др.);  

                                                 
5 Така например няколко адвокати от Турция били арестувани и задържани под стража като 
заподозряни за това, че са посредничили между свои клиенти и членове на терористична 
организация. Въпреки че не са били налице основания за провеждане на неотложно претърсва-
не и изземване, полицейските власти са провели такова без получено разрешение от компе-
тентния орган за това. Претърсени са офисите и домовете им. Иззети са редица книжа, включи-
телно документи по съдебни дела, водени в страната и пред ЕСПЧ. Съдът в Страсбург приема, 
че тази мащабна акция в домовете и в офисите на адвокатите, проведена без разрешение или 
последващо одобрение на протокола за претърсване, представлява сериозна намеса на непри-
косновеността на жилището и кореспонденцията. Повече по проблема виж Elçi and others v. 
Turkey, URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61442. 
6 Виж също Хромых, Д. Методика расследования актов терроризма с использованием взрыв-
ных устройств, Автореферат дис. канд. юрид. наук, СПб., 2002, с. 22-23. 
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в) вещи, върху които може да има следи при подготовката и извършването на 
терористичния акт (например облекло, шапка и обувки, с които се предполага, че 
заподозреният е бил облечен при изготвянето на взривното устройство или при него-
вата доставка до местопроизшествието или при взривяването); 

г) книжа и компютърни данни, свързани с подготвителни действия на самото 
извършване на терористичния акт (например схеми, описващи начина на действие на 
участниците в терористичния акт; пропуск към обекта, който е взривен, неговите 
чертежи, диаграми, снимки; разписания за движението на влакове, самолети и др.); 

д) книжа и компютърни данни, даващи информация за професионалните умения 
и интереси (например документи, доказващи квалификацията на лицата по отноше-
ние на ползване на взривно устройство и работа с взривни вещества; литература в об-
ластта на взривовете; брошури, инструкции, други специални публикации, свързани с 
тероризъм; други книжа, които доказват участието на лица в организирана група, 
проповядваща омраза към определен кръг лица и др.); 

е) снимки, книжа, компютърни и други данни, даващи информация за участници 
в терористична група; 

ж) книжа и компютърни данни, даващи информация за планувани действия на 
участниците в терористичния акт след неговото извършване; 

з) книжа и компютърни данни, даващи информация за планувани терористични 
нападения и др. 

 

С оглед развитието както на компютърната технология, така и на комуникацията 
посредством разнообразни приложения на мобилни телефони и таблети, би трябвало 
да се обърне внимание на намирането на доказателства от тези носители на елек-
тронна информация. 

По време на търсенето трябва да се има предвид, че съществуват течни взривни 
вещества, които могат да бъдат намерени във всеки контейнер; пластични, на които 
може да се придаде различна форма; еластични, които могат да бъдат маскирани под 
парчета от кожа, листове хартия, картон, а също и съществуват различни вещества, 
които при смесване произвеждат експлозия. В тази връзка, на обстоен преглед трябва 
да подлежат всички вещи от домашната обстановка. В този смисъл е необходимо 
всички течни, насипни и пластични вещества да бъдат проверени внимателно от спе-
циалист по експлозиви. 

 
3. Процесуални и тактически правила за провеждането на претърсване и 

изземване 

3.1. Особености на претърсването на помещения 
По правило претърсването и изземването се извършват през деня, освен ако не 

търпят отлагане. Преди да пристъпи към тези действия, съответният орган представя 
разрешение за това и предлага да му се посочат търсените предмети, книжа и компю-
търни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни 
данни. 

С оглед спазване на изискванията за безопасност при провеждането на това 
следствено действие по разследване на терористични актове, преди започване на пре-
търсването в помещението навлизат въоръжени лица. Те предотвратяват възможна 
съпротива от страна на присъстващите в него, които по голяма вероятност са въоръ-
жени. Неочакваното действие от страна на въоръжените служители също пресича 
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възможността намиращите се в помещението лица да унищожат или укрият доказа-
телства, да избягат и да се свържат с други съучастниците и да ги предупредят. 

Ръководителят на групата, която ще проведе претърсването и изземването, тряб-
ва да обърне особено голямо внимание на начина на провеждането им с оглед на 
тяхната законосъобразност. Поради специфичния характер на разследваното деяние, 
с влизането в помещението е възможно неоснователно да се осъществи сила за неут-
рализиране на намиращите се в него лица, независимо дали те са проявили съпроти-
ва. Налице могат да бъдат компромати за законосъобразното протичане на прет-
ърсването и изземването в случай, че се извърши принудително влизане, привеждане 
на намиращите се в помещението лица в безпомощно състояние и оставянето им в 
такова по време на провежданите процесуални действия, принудително отваряне на 
помещения и хранилища и провеждане на претърсването, без да бъде спазено прави-
лото на чл. 163, ал. 2 от НПК. В тази хипотеза могат да се откроят няколко основания 
за оспорване на извършените действия. 

На първо място, няма да се спази процесуалното задължение от страна на органа, 
провеждащ претърсването и изземването – няма да се представи разрешение за про-
вежданото действие и няма да се предложи на лицето да посочи къде се намират тър-
сените обекти. С посочването им се съставя протокол за доброволно изземване. 

На второ място, необосновано ще е налице използване на физическа сила и лиша-
ване от възможност за присъствие по време на действията, с което на практика се 
нарушава и текстът на чл. 162, ал. 1 от НПК. С оглед на това изискване ползващият 
помещението не просто трябва да бъде в близост, а да присъства във всеки един мо-
мент при провеждане на претърсването и изземването. В горната хипотеза съвсем ос-
нователно той може да възрази, че не му е осигурена тази възможност и иззетите 
предмети (ако са открити такива) са подхвърлени.   

На следващо място, така проведеното претърсване и изземване ще наруши импе-
ративното правило на чл. 163, ал. 4 от НПК, според което помещения и хранилища се 
отварят принудително само при отказ да бъдат отворени, като се избягват ненужни 
повреди. В разглежданата хипотеза няма да се даде никаква възможност на присъст-
ващото лице доброволно да отвори помещения. 

При провеждане на претърсването разследващият орган може да забрани на при-
състващите да влизат във връзка с други лица или помежду си, както и да напускат 
помещението, докато завърши претърсването. 

Претърсването и изземването са свързани с използването на различни тактически 
подходи и правила, при които се вземат под внимание не само условията на конкрет-
ната обстановка, но и поведението на лицето, което знае къде се намира търсеният 
обект.  

Трябва да се отчете, че опитът и интуицията на участниците в претърсването е 
важен фактор за бързо ориентиране и ефективност на провежданото следствено 
действие. 

Важна задача при претърсването е да се определят най-вероятните места за нами-
ране на обектите, имащи значение за разследването. При анализиране на местата, 
където е възможно да бъдат укрити търсените обекти, трябва да се тръгне от принци-
па на рефлексивността. Провеждащият претърсването орган е необходимо да се пос-
тави мислено на мястото на лицето, което е укрило  обекта, представляващ интерес за 
разследването. В този случай определянето на мястото, където е укрит даденият 
предмет, се основава на рефлексивното мислене на укриващия. 
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Трябва да се има предвид, че за укриване на обекти могат да бъдат използвани 
различни камуфлиращи предмети като картини, музикални инструменти и други, та-
ка, че при оглеждането им да заблудят претърсващите за тяхното съдържание. 

Важен индикатор, че търсените обекти могат да се намират на определени места, 
може да бъде откриването на необичайните им характеристики (различието им от 
заобикалящата ги среда). Например разликата може да се състои в степента на из-
носеност на едни и същи по предназначение свързани обекти, различен звук при 
почукване върху стена или преграда и др. 

Поведенческата реакция на лицето, което укрива или знае къде е скрит търсеният 
обект, представлява също важен индикатор, който може да е от значение за ефектив-
ното протичане на това следствено действие. Практиката показва, че чрез неволна 
реакция на лицето (промяна на тембъра на гласа, физиологични смущения и др.), в 
чието помещение се извършва претърсването, е възможно бързо да се установи мяс-
тото, където е скрит търсеният предмет.7 

При предположение, че в претърсваното помещение е произвеждано взривно уст-
ройство, е необходимо да се събере и изземе  прах от пода, работния плот, както и от 
други вещи (например от дрехи и др.), за да се проучат и открият микрочастиците от 
взривни вещества. Изземването на микрочастици може да стане посредством спе-
циална прахосмукачка, на която се монтират филтри за задържане на събрания прах. 
Те се изпращат за лабораторен анализ, където прахът се разделя по групи (частици, 
които си приличат по размер, вид и други външни белези). За да се открият експло-
зивни частици е целесъобразно също да се вземе прах чрез памучен тампон, който да 
се опакова в чисти стъклени буркани или специални шишета. 

Необходимо е да се изземат дрехи на заподозрените, с които най-вероятно са 
били облечени по време на извършване на престъплението. Поради възможността 
върху иззетите вещи да са наслоени частици от взривно вещество, не е подходящо 
поставянето им в обикновени полиетиленови пликове, защото те силно се наелектри-
зират от триенето на частиците взривно вещество. Затова е препоръчително е да се 
използва само антистатичен полиетилен или хартия.  

При провеждане на претърсването е възможно да се открие вещ, която да наподо-
бява взривно устройство. В този случай присъстващите по време на това действие 
обучени и оборудвани експерти трябва да го изследват и ако представлява взривно 
устройство – да го обезвредят. Преди това е препоръчително процесуалното действие 
да бъде спряно и всички участници да бъдат изведени на безопасно място до при-
ключване на работата на специалистите. 

С развитието на информационните технологии и широкото им навлизане в об-
ществения живот за доказването на определени престъпни прояви се борави с нова 
категория доказателства – електронните доказателства, а именно такива, намиращи 
се в или произхождащи от компютърни системи. В Конвенцията за престъпленията в 
кибернетичното пространството на Съвета на Европа, влязла в сила за Република 
България на 1.08.2005 г., и в Препоръка /95/ 13 на Съвета на Европа за уреждане на 
наказателноправните въпроси, касаещи претърсването и изземването на доказател-
ства, намиращи се в или произхождащи от компютърни системи, се съдържат разпо-
редби, имащи отношение към посочената категория доказателства. В своите актове 
Съветът на Европа обръща внимание на държавите да изработят правила за събиране, 

                                                 
7 Повече както за определянето на най-вероятните места, където може да са скрити търсените 
обекти, така и за тактиката на претърсването и изземването виж Кунчев, Й. Криминалисти-
ческа тактика, С., изд. Албатрос, 2003, с. 258-265. 
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запазване и представяне на електронните доказателства по начин, който да осигури 
тяхната цялост и автентичност. Процедурата по чл. 163 НПК изпълнява изискването 
държавата да гарантира законен достъп до компютърната система, в която се съдър-
жат интересуващите процеса данни, както и автентичност на получената информа-
ция. Законосъобразното протичане на претърсването и изземването, засягащо компю-
търните информационни данни, е гаранция, че информацията ще бъде ползвана във 
вида, в който е съществувала към момента на изземването й, тоест без да се допусне 
манипулация и промени в съдържанието й. Изземването на компютърни информа-
ционни данни се извършва чрез запис върху хартиен носител и друг носител. Когато 
носителят е хартиен, всяка страница се подписва от лицата по чл. 132, ал. 1 от НПК. 
В останалите случаи носителят се запечатва с бележка, в която се посочват делото, 
органът, извършил изземването, мястото, датата и имената на всички присъстващи 
съгласно чл. 132, ал. 1 от НПК, които се подписват. Законът предвижда, че разпечат-
ването на носителя се допуска за нуждите на разследването само с разрешение на 
прокурора и се извършва в присъствието на поемни лица и специалист – технически 
помощник. В съдебното производство разпечатването се извършва по решение на 
съда от специалист – технически помощник. 

Важно нормативно правило е иззетите предмети, книжа и компютърни информа-
ционни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни, да бъдат 
предявени на поемните лица и другите присъстващи.  

3.2. Особености на претърсването на лица (обиск) 
Обискът е разновидност на претърсването, поради което има същата цел. 

Извършването на това действие засяга личната неприкосновеност на индивида и 
поради тази причина по правило режимът на извършването му е разрешителен. Целта 
е да се гарантира необходимостта от тази намеса.  

И при обискът обаче, както и при претърсването, е предвидено изключение от 
общото правило за наличие на предварително разрешение в две хипотези (чл. 164, ал. 
1 от НПК): при задържане; когато има достатъчно основание да се счита, че лицата, 
които присъстват при претърсването, са укрили предмети или книжа от значение за 
делото. Извършването на това процесуално действие в случаите на неотложност е 
свързано със задължението за предоставяне на протокола от него за одобрение на 
съдия незабавно, но не по-късно от 24 часа (чл. 164, ал. 3 от НПК). За изчисляването 
на срока са релевантни отразеният в протокола за обиск час на приключване на 
действието и внасянето му в съда. Наличието на съдебна санкция е изрично предви-
дено в НПК условие за законосъобразно провеждане на действието, поради което при 
отсъствието на такова, ще е налице съществено нарушение на процесуалните пра-
вила.  

Особеното при обиска по чл. 164 от НПК се изразява най-вече в търсене на вещи 
и предмети у човек. От това произтича процесуалното задължение обискът да се из-
върши от лице от същия пол в присъствието на поемни лица от същия пол. 

Поставя се въпросът дали неспазването на това правило би довело до съществено 
процесуално нарушение? 

В Решение № 514 от 11.11.2003 г. по н. д. № 302 /2003 г., II н. о. на ВКС 
съдебният състав разсъждава над този проблем и достига до извода, че участието на 
поемни лица с пол, различен от този на подложеното на обиск лице, когато това не е 
съпроводено с разсъбличане и претърсване тялото на обискирания, не  е  съществено- 
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нарушение на процесуалните правила и респективно не се налага изключване на със-
тавения протокол за следственото действие от доказателствените материали. Обрат-
ната ситуация обаче – разсъбличане на освидетелстваното лице при неспазване на  
чл. 164, ал. 2 от НПК, води до нарушение от категорията на съществените. 

В определени случаи може да се наложи претърсване на аналните или вагинал-
ните части на човека.8 При тази хипотеза проверката трябва да бъде извършено от 
лице с медицинска правоспособност под наблюдението на лекар. Изследването тряб-
ва да се проведе по правилата на медицинската практика и без да се застрашава здра-
вето на лицето. Лицето трябва да бъде информирано, че медицинската конфиден-
циалност няма да бъде спазена и получените резултати ще бъдат представени на 
полицейските органи за нуждите на разследването.9 

С оглед откриването на взривни частици по кожата на тялото или под ноктите на 
присъстващите в помещението лица е възможно да се извърши освидетелстването им 
(оглед на лице).  

 
4. Фиксиране на резултатите от проведеното претърсване и изземване 
Съставянето на протокола е подчинено на общите правила по чл. 128-130 от 

НПК. 
Всички иззети предмети, документи и ценности трябва да бъдат описани с точно 

посочване на мястото, където са открити, количеството им, мярката и теглото им, 
индивидуалните им черти. 

Опаковането на иззетите в хода на претърсването експлозивни вещества и сред-
ствата за задействане трябва се извършва отделно и така, че да се изключат меха-
ничните и топлинни въздействия върху тях. Пакетите, в които ще се поставят иззети 
предмети, трябва да бъдат два – вътрешни и външни. Вътрешен – мек, който да запа-
зи първоначалната локализация на микрочастиците и да ги предпазва от загуба. 
Външен – твърд и издръжлив, който да предпази иззетите предмети от последиците 
от неблагоприятни външни фактори. Не се препоръчва опаковането в полиетиле- 
ново фолио, тъй като при триене микрочастиците се наелектризират и могат да 
полепнат („скочат“) върху полиетиленовите опаковки. Прахът от всеки от обектите 
трябва да е сложен в чисти стъклени буркани, на които да е обозначено от кое място 
е взет.10 

Използването в процеса на търсене на снимки и видеозапис също ще бъде в със-
тояние да даде на съда нагледна доказателствена информация за иззетите предмети, 
мястото на откриването им, поведението на участниците в действията по разследване 
по време на неговото провеждане.  

 
 

                                                 
8 Според МКПЧ „инвазивният анален или влагалищен оглед трава да бъде забранен от закона“. 
Виж: Inter-American Commission on Human Rights, Resolution 1/08, „Principles and Best Practices 
on the Protections of Persons Deprived of Liberty in the Americas”, Washington, 31 March 2008, 
Principle XXI –Bodily searches, inspection of installations and other measures, 
URL:www.cidh.oas.org/pdf%20files/RESOLUTION%201_08%20-
%20PRINCIPLES%20PPL%20FINAL.pdf. 
9   World Medical Association, Statement on Body Searches of Prisoners, Budapest, October 1993,  
URL: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b5/. 
10 Евстигнеева, О. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием 
взрывных устройств: Дисс... канд.юрид.наук. Саратов, 2001. с. 120-122. 
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Резюме: В неотдавнашната си юриспруденция Съдът на ЕС промени своя подход 
към правилото за чисто вътрешно положение, приложимо в контекста на пазарни-
те свободи. От 1990 г. насам Съдът проявява по-голяма снизходителност, като 
приема, че определени случаи попадат в приложното поле на правото на Съюза в 
сравнение с предишните години. Това се прави по различни начини, в зависимост от 
специфичната основна свобода в случая, но винаги води до отпускане на изпълнение-
то на теста, използван за определяне дали даден случай попада в обхвата на свобо-
да на пазара – тест за свързващ фактор. По-конкретно, в настоящия момент 
Съдът изглежда приема, че хипотетичните бъдещи сценарии са достатъчни, за да 
приведат дело в обхвата на правото на ЕС, въпреки че фактите по делото не удов-
летворяват изпитанието или дори да се произнесат в случаи, които очевидно не из-
пълняват някои от условията на теста. Цялостната промяна в подхода към чисто 
вътрешното правило може да се разглежда и в областта на компетентността, а 
не в обхвата, който все пак е относим. Това е фактът, че Съдът е започнал да из-
дава преюдициални запитвания в чисто вътрешни случаи, с които преюдициалният 
въпрос в действителност е хипотетичен. Ще се твърди, че Съдът на ЕС прави то-
ва, без да изисква от националния съд достатъчно доказателства, че се изисква 
тълкуване на правото на ЕС.   

Ключови думи: правило за чисто вътрешно положение, пазарни свободи, тест за 
свързващ фактор, преюдициални решения, вътрешни случаи. 
 
Abstract: In its recent jurisprudence the CJEU has changed its approach towards the 
purely internal situation rule applicable in the context of the market freedoms. From the 
1990s onwards the Court has showed a greater leniency in accepting that certain cases fall 
within the scope of Union law, as compared to in the years before. This has been done in 
various ways, depending on the specific fundamental freedom at stake in the case, but 
always resulted in a relaxing of the fulfilment of the test used for determining whether a 
case falls within the scope of a market freedom – the linking factor test. More specifically, 
nowadays the Court seems to be accepting that hypothetical future scenarios are sufficient 
to bring a case within the scope of EU law even though the underlying facts of the case do 
not satisfy the test, or even to rule in cases which clearly do not fulfil some of the conditions 
of the test. The overall change of approach towards the purely internal rule can also be 
seen in an issue of jurisdiction, and not scope, which is still however relevant. This is the 
fact that the Court has begun issuing preliminary reference rulings in purely internal cases 
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whereby the question referred is in reality hypothetical. It will be claimed that the CJEU 
does so without requiring sufficient proof by the domestic court that an EU law 
interpretation is required.  

Key words: purely internal situation rule, market freedoms, the linking factor test, 
preliminary reference rulings, internal cases. 

 
 

Въведение 
Основната цел на създаването на Европейската икономическа общност (ЕИО) 

през 1958 г., която е историческият предшественик на Европейския съюз, както е 
известно днес, е създаването на общ пазар между тогавашните държави-подписващи. 
За да функционира ефективно един общ пазар, условията за упражняване на иконо-
мическа дейност в рамките на това трябва да бъдат еднакви, така че всички икономи-
чески оператори да могат да се конкурират помежду си при равно-поставеност и да 
достигат неограничен до всеки пазар в Общността на държави, би желала. Ето защо 
държавните глави решават да договарят разпоредбите на Договора, предвиждащи 
четири основни (основни) свободи, а именно свободното движение на стоки, услуги, 
хора и капитали. Обосновката на тези четири свободи беше да се създаде правна ос-
нова, на която икономическите актьори могат да разчитат, когато тяхното междудър-
жавно движение се възпрепятства. По този начин работниците бяха насърчени да се 
преместят в региони с високо ниво на търсенето на работа; бизнеса беше стимулиран 
при износа на своите продукти в чужбина, обслужвайки нуждите на нови пазари и 
възползвайки се от икономии от мащаба; доставчиците на услуги са по-склонни да 
предлагат своите услуги или да преместят основната част от своята работа извън гра-
ниците на родната си държава; а инвеститорите биха могли по-лесно да инвестират 
ресурсите си в държави, където ще има по-висока възвращаемост. 

Независимо от това, поради факта, че Европейският съюз е наднационална орга-
низация, на която държавите-членки изрично са дали само част от своя суверенитет, 
компетенциите на ЕС в областта на вътрешния пазар са ограничени като част от сис-
темата за многостепенно управление. В резултат на това съществуват редица 
„проверки и баланси”, които се въвеждат в правната система на ЕС, за да се гаранти-
ра, че Съюзът не превишава своите правомощия, като принципите на правомощията, 
субсидиарността и пропорционалността. Освен това, като общо правило по въпроса 
за определяне на границата между обхвата на правото на ЕС и националното право. 
Съдът на ЕС също така заяви, че разпоредбите на правото на Общността включват в 
обхвата си ситуации, които по някакъв начин са свързани с тяхната цел. Подобна 
връзка може да се намери например, когато определена мярка възпрепятства или 
затруднява една от целите на конкретна разпоредба на правото на ЕС. В областта на 
правото на вътрешния пазар това означава общо правило, че разпоредбите на четири-
те свободи се прилагат по отношение на даден случай, когато последното се отнася 
до икономически мотивирано движение на продукти или фактори на производство от 
една държава-членка в друга. Това означава, че всякакво препятствие пред гореспо-
менатото движение е забранено по силата на правото на ЕС, но също така, че всяка 
ситуация, която не отговаря на изискванията за ratione materiae, попада в областта на 
националното право. С други думи, правото на ЕС има правомощия да управлява тез-
и случаи и защитава тези участници, които допринасят в достатъчна степен за една 
от основните му цели – създаването на единен европейски пазар. 
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Понятието за чисто вътрешна ситуация 
Поради факта, че първоначално беше доста трудно да се разбере, при много 

сложни и фактически обвинени случаи, дали целите на разпоредбите в областта на 
вътрешния пазар са били незаконно засегнати, Съдът на ЕС създаде правило, което 
лесно ще „филтрира” тези случаи достойно за защита на правото на ЕС и тези, които 
не са. Това беше правилото за чисто вътрешно положение. Произходът на правилото 
може да бъде проследен в случая Knoors, където за първи път бе споменат в obiter 
dictum на Съда, като се признава, че разпоредбите на Договора относно установява-
нето не могат да се прилагат към ситуации, които са чисто вътрешни за дадена 
държава-членка. Не повече от два месеца по-късно, по делото Saunders относно сво-
бодното движение на работници, Съдът на ЕС определи и всъщност приложи теста за 
първи път. Следователно ситуациите са изцяло (или изцяло) вътрешни, когато „няма 
фактор, който да ги свързва с някоя от целите, предвидени от общностното право”. 
По този начин, чисто вътрешното правило е установено като механизъм, чрез който 
се извършва разделение на компетенциите чл. 45 от ДФЕС. 

Съдът на ЕС не успя да потвърди правилото в случая с работниците на Мозер. 
Същата логика по отношение на свободата на предоставяне на услуги е посочена в 
делото Debauve, но в действителност се прилага в Höfner. Съдът заключава, че делото не 
е свързано със ситуациите, предвидени от правото на Съюза, и че подобна констатация 
не може да се постави под съмнение поради факта, че има теоретична възможност 
съответните консултанти да предлагат чуждестранен кандидат за работа. Що се отнася до 
стоките, чисто вътрешното правило може да бъде проследено до случая на Oosthoek 
uitgeversmaatschappij BV. И накрая, чисто вътрешното правило е признато и в контекста 
на свободното движение на капитали. Това се случи по делото Salzmann, където Съдът 
реши да се произнесе с преюдициално решение в привидно чисто вътрешен случай. 

Доктрината за свързване на факторен тест  
Като установи, че чисто вътрешното правило наистина е провъзгласено в кон-

текста на четирите икономически свободи, самото правило и условията за нейното 
изпълнение трябва да бъдат анализирани. Според академичната общност правилото е 
израз на принципа на държавата на произход, а именно, че държавата-членка, в която 
са установени лицата, и където се произвеждат продуктите, има правомощието да ре-
гулира икономическите дейности, свързани с тези лица и продукти. Друга причина за 
създаването на правилото може да бъде формулировката на самите разпоредби на до-
говора, която се позовава на трансгранично изискване в текста, като единственото из-
ключение в това отношение са разпоредбите на работниците. Що се отнася до опре-
делянето дали даден случай е чисто вътрешен или не, Съдът на ЕС безусловно 
разработи тристепенен тест, за да прецени дали всички релевантни факти по случая 
са ограничени до територията на една държава-членка, а именно „свързващ фактор”. 
Тестът се състои в поставянето на следните три въпроса: (1) дали ситуацията в мо-
мента включва упражняване на междудържавно движение?; (2) е ли това междудър-
жавно движение, упражнявано с икономическа цел?; (3) имаше ли препятствие пред 
това едно и също междудържавно движение? Ако отговорът на трите въпроса е „да”, 
тогава ситуацията попада в обхвата на разпоредбите на правото на ЕС за свободно 
движение и следователно не е чисто вътрешно. Ако обаче отговорът на който и да е от 
трите е „не”, тогава вътрешното право на държавата, в която се извършват въпросните 
дейности, е приложимото право. Трябва да се отбележи, че трите условия са не само 
кумулативни, но и трябва да има логическа и причинно-следствена връзка между тях. 

По-конкретно за условията на теста, първото условие обхваща както ситуацията, 
в която в миналото е упражнявано междудържавно движение, така и сценарият, в 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2018 ЦЮН 
 

 156

който със сигурност ще бъде упражнено междудържавно движение в бъдеще. Следо-
вателно от това следва, че хипотетичните сценарии, в които даден актьор би могъл да 
бъде в състояние да упражнява междудържавно движение в бъдеще, не трябва да 
бъдат оценявани в светлината на закона за свободното движение, тъй като Съдът на 
ЕС е постановил, че такава връзка е недостатъчна. Що се отнася до второто условие 
на теста, неговата формулировка автоматично изключва от приложното поле на пра-
вото на ЕС всяка ситуация, при която междудържавното движение е упражнявано за 
неикономическа цел, което означава, че преместването в държава-членка, различна 
от държавата на произход, за да пребивават там няма да задейства защитата на 
правото на свободно движение. И накрая, третото условие на изпитанието трябва да 
се разбира като означаващо, че правото, което се ползва от правото на ЕС, което е 
необходимо за упражняването на междудържавно движение с икономическа цел 
(като правото на недискриминация), е възпрепятствано. 

Ясен пример за ситуация, която би удовлетворила теста за свързващ фактор, е в 
областта на работниците и услугите на лице, което се придвижва от родното си 
състояние в друга държава, за да работи или да предоставя услуги там, но е възпре-
пятствано от това с мярка на държавата домакин или приемащата държава или и на 
двете. В областта на стоките примерният случай е този на продуктите, които трябва 
да бъдат изнесени от тяхната държава на произход в друга държава, но се възпрепят-
стват поради държавна мярка, която прави по-малко привлекателен или съответния 
износ или внос. Въпреки това, въпреки че последните две по принцип се считат за 
традиционни сценарии, които биха нарушили правото на ЕС, Съдът на ЕС също така 
прие, че не само задвижването на лице или продукт от държавата на произход в друга 
държава-членка е защитено, също така (неикономическото) движение към държавата 
на произход е. По-конкретният случай, в който лицата или продуктите, след като 
вече са се преместили в друга държава-членка, се завърнат в родната страна, за да 
упражняват стопанска дейност, също отговарят на критерия за свързващ фактор и 
следователно попадат в приложното поле на правото на Съюза, следователно тестът 
за свързващ фактор традиционно се удовлетворява при гореспоменатите обстоятел-
ства. Това обаче не е попречило на Съда да се отклони от този подход и да включи в 
обхвата на правото на ЕС и други, привидно „не достойни”, сценарии. 

Прилагане на теста за свързващ фактор в икономическите свободи 
След въвеждането на доктрината за правилото за чисто вътрешно положение и 

понятието за тест за свързващ фактор, трябва да се очертае традиционният подход на 
Съда при прилагането на теста към конкретните обстоятелства по дадено дело. 
Идеята зад това е да разберем какви видове дела Съдът на ЕС е разгледал изцяло вът-
решно и какви са логическите решения, които е използвал, за да може този подход да 
бъде противоположен и сравнен с новия неортодоксен, обсъден в глава II. За тази цел 
икономическите свободи ще се представят от съдебната практика, така че да се отчи-
тат особеностите на всеки от тях и така, че по-късно направеното сравнение да е 
напълно обективно. 

Първата свобода, която трябва да бъде обсъдена, е свободното движение на сто-
ки, съдържащо членове 28-37 от ДФЕС. Традиционно се счита, че ситуация попада в 
приложното поле на правото на ЕС, когато стоките се внасят в една държава-членка 
от друга в процеса на стопанска дейност и че a contrario, когато стоките не са премес-
тени извън границите на една държава-членка те не са защитени от правото на ЕС. 
Пример за това е случаят Mathot, който се отнася до белгийските правила относно 
опаковките на маслото, наложени само върху произведените на вътрешния пазар 
стоки. Съдът постанови, че такива правила не възпрепятстват вноса на масло от 
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други държави-членки, т.е. вътрешното право не попада в приложното поле на чл. 34 
от ДФЕС. Въпреки че Съдът на ЕС не е приложил изрично теста за свързващия 
фактор, беше ясно, че последният не е удовлетворен, тъй като в случая не е имало 
трансгранично движение на стоката. Друг случай от тази правна уредба е 3 Glocken, 
където Съдът изрично изключва от приложното поле на правото на ЕС и съответно 
от задължителната сила на своето решение по делото тези стоки, които са в чисто 
вътрешна ситуация. Делото се отнася до вътрешен закон, който налага специфични 
изисквания за производството на макаронени изделия, приложими както за домашни, 
така и за внесени макаронени изделия. Законът обаче е бил в нарушение на правото 
на ЕС само дотолкова, доколкото той се отнася за внесените стоки. Това решение 
доведе до случай на „обратна дискриминация”. Това понятие ще бъде споменато в 
целия документ, и особено в Глава III, поради неговата ключова роля в промяната на 
подхода на СЕС по отношение на чисто вътрешните случаи. Друг интересен случай 
по чл. 35 от ДФЕС е „Delhaize Frères”, която се отнася до вътрешните правила, огра-
ничаващи износа на вино с определен произход, без да се ограничава продажбата на 
вино в региона, където виното е произведено. Съдът постанови, че такова правило е в 
нарушение на правото на ЕС, доколкото то се отнася до износа към други държави-
членки, но не го е забранило по отношение на износа към други региони на една и 
съща държава-членка. И накрая, във връзка с чл. 30 от ДФЕС, когато традиционният 
подход на Съда при прилагане на критерия за свързващ фактор не е изрично посочен, 
но той все пак може да бъде извлечен от текста на решението. Това се отнася за слу-
чая SIOT, където се казва, че свободното движение на стоки предполага свобода на 
транзит за стоки в рамките на ЕС, което означава, че държавите-членки не могат да 
налагат мита по отношение на стоки, които са в транзит от една държава-членка в 
друга. Съдът обаче не включи в своето решение ситуациите, при които стоките се 
превозват от един регион на държава-членка в друга, т.е. тези стоки, които не са има-
ли и биха могли потенциално да не извършват трансгранично движение с икономи-
ческа цел. Последните са стоките, които са наистина в чисто вътрешна ситуация. 

Следващата свобода, която трябва да бъде разгледана, е свободата на работници-
те, предвидена в членове 45-49 от ДФЕС. Разпоредбите ясно предвиждат да включат 
в обхвата си случаите, в които гражданин на държава-членка се придвижва в друга 
държава-членка, за да работи там и се възпрепятства това чрез мерки от страна на 
държавата на произход или приемащата държава. Обратно, ако гражданин на 
държава-членка работи в държавата на произход, без да е упражнил трансгранично 
движение, техният случай се счита за чисто вътрешен. Съществен случай, при който 
е направена ясна диференциация (дискриминация) между хората, чието положение е 
чисто вътрешно и тези, които не са, е случаят Morson и Jhanjan. Там гражданите на 
държавите-членки, които никога не са упражнявали правото си на свободно движе-
ние, са претендирали за правото си на събиране на семейството с роднините си от 
трета страна въз основа на правото на ЕС, но са били лишени от такава право поради 
факта, че техният случай не е бил в рамките на  която се прилага правото на ЕС. Съ-
дът оправдава решението си не само с формулировката на разпоредбите за свободно-
то движение, но и с тяхната цел, която е да позволи на гражданите на държавите-
членки да търсят работа в други държави-членки. Забележително обаче е фактът, че 
ако гражданите на държавите-членки могат да докажат някаква връзка с правото на 
ЕС, на членовете на техните семейства ще им бъде позволено да се присъединят към 
тях. Ясен случай, при който изпитването за свързващ фактор е изпълнено, е Bosman. 
В този смисъл белгийски футболист оспорва наличието на такси за трансфер, които 
се прилагат, когато се извършва трансфер между белгийски клуб и клуб от друга 
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държава-членка като нарушение на закона за свободното движение. Случаят очевид-
но попада в приложното поле на правото на ЕС, тъй като играчът определено ще уп-
ражнява трансгранично движение; движението е с икономическа цел и движението се 
възпрепятства, тъй като г-н Босман не може да бъде нает за новия си клуб, преди да 
бъдат уредени таксите, въпреки че договорът му с предишния отбор е изтекъл. И 
накрая, трябва да се спомене още веднъж, че Съдът на ЕС счита също така, че изпит-
ването за свързващ фактор трябва да бъде изпълнено, когато гражданин на държава-
членка, след като е преминал образование и обучение в друга държава-членка, се 
връща в страната на произход, за да упражнява трудова дейност. Такъв случай не е 
чисто вътрешен, тъй като във формулировката на Съда „всеки гражданин на Общ-
ността, който независимо от мястото на пребиваване и гражданството си е упражнил 
правото си на свободно движение на работници ... попада в приложното поле на горе-
посочените разпоредби.” 

Следователно трябва да се даде пример на оценката на Съда чрез теста за свърз-
ващия фактор във връзка със свободата на установяване (член 49-55 от ДФЕС). По 
традиция ситуацията, в която човек се премества от една държава-членка в друга, за 
да установи стопанска дейност, попада в приложното поле на правото на ЕС, както и 
ситуацията, при която лице се премести в друга държава-членка, за да работи или 
преминава обучение / обучение и след това се връща обратно за създаване на бизнес. 
Пример за случай, който не е чисто вътрешен и следователно не попада в обхвата на 
чл. 49 от ДФЕС беше Knoors. В него нидерландски гражданин, пребивавал и работил 
в Белгия отдавна, се преместил в Холандия и искал да се установи там, но му е било 
отказано. Съдът постановява, че разпоредбите относно установяването не могат да 
бъдат тълкувани по такъв начин, че да изключат от обхвата си граждани на ЕС, които 
се връщат в родната си държава, след като са придобили квалификация и са устано-
вили дейност в друга държава-членка. Това е така, защото тяхното положение може 
да бъде приравнено на това на всеки друг гражданин на ЕС, който се възползва от 
свободите на Договора. Г-н Knoors действително е упражнявал трансгранично движе-
ние (движението обратно от Белгия към Нидерландия), което е било с икономическа 
цел (да се практикува като водопроводчик) и е бил възпрепятстван от холандското 
законодателство, изискващо от него да получат квалификация в Нидерландия. 

За да се добави, следващата свобода, която трябва да бъде обсъдена, е свободно-
то предоставяне на услуги (членове 56-62 от ДФЕС). Тази свобода е може би тази, 
при която тестът за свързващ фактор може да бъде най-лесно удовлетворен, тъй като 
изискването за трансгранично движение може да бъде изпълнено от получателя на 
услугата, от доставчика на услуги или от самата услуга. По този начин, за да бъде 
ситуацията чисто вътрешна, трите фактора трябва да бъдат разположени в една и 
съща държава-членка. Един случай, при който ситуацията не е чисто вътрешна, обаче 
е случаят с Корсика Феърс. В това отношение италианска компания, предоставяща 
морски транспорт, оспорва налагането на по-високи тарифи за пилотни услуги от 
пристанището, когато дружества пътуват между италианско пристанище и пристани-
ще на друга държава-членка, в сравнение с две италиански пристанища. Делото не е 
чисто вътрешно, тъй като въпреки че италианското предприятие разчитало на свобо-
дата на предоставяне на услуги срещу Италия, услугите му били предназначени за 
граждани на други държави-членки, като например френските граждани. Всъщност 
изискването за трансгранично движение е изпълнено, тъй като доставчиците и полу-
чателите на услугата са учредени в две различни държави-членки, е имало икономи-
ческа дейност (предоставяща транспорт), а налагането на по-високи тарифи е пречка 
за упражняването на обслужване. 
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Заключение 

Въз основа на посоченото по-горе може да се каже, че в учредителните си дела 
(до 90-те години) относно основните свободи на икономиката Съдът е бил последова-
телен при прилагането на теста за свързващ фактор за определяне дали дадена ситуа-
ция е чисто вътрешна или не. Подходът на Съда на ЕС е да разгледа фактите по всеки 
отделен случай и да прецени дали те отговарят, един по един, на трите кумулативни 
условия на теста. Тази преценка не е трудна, тъй като решенията на съда са силно 
предсказуеми, което допринася за изпълнението на принципа на правната сигурност 
и води до точен изход в конкретни случаи. Въпреки това, Съдът на ЕС е критикуван 
за неговото механично прилагане на теста, в резултат на което не се издават решения, 
отразяващи икономическата реалност на случаите. Това е така, защото Съдът имаше 
само една цел, когато вземаше решения по правни въпроси и въпроси, а именно 
завършването на вътрешния пазар, без да се вземат предвид други области на право-
то, които неговите решения биха могли да засегнат. Освен това, прилагайки теста за 
свързващ фактор само към конкретните факти по случая, Съдът би позволил вътреш-
ни разпоредби, които очевидно ограничават основните свободи, да се запазят непо-
кътнати поради обстоятелството, че те са оспорени в рамките на производство, в 
което жалбоподателят) нямат право да се ползват със защита от правото на ЕС (пора-
ди това, че са в чисто вътрешна ситуация). Това, както и неизбежният съпътстващ 
резултат от неговите решения, наречен „обратна дискриминация”, вероятно са дове-
ли Съда до промяна на подхода, започващ от края на 90-те години. 

В първата част на публикацията се представи традиционния подход на Съда по 
отношение на понятието за правило за чисто вътрешно положение. Той твърди, че 
тестът за свързващ фактор е методът, чрез който Съдът на ЕС решава дали даден 
случай е чисто вътрешен или не, и че този тест е бил приложен много стриктно и по 
начин, който е по-скоро търговски ориентиран. Палатата не демонстрира никакъв 
интерес да извърши анализ на естеството и последиците на националното законода-
телство, което е предмет на излизане извън рамките на конкретния случай, предста-
вен пред него, нито на друга цел на правото на ЕС, освен довършването на вътреш-
ния пазар. Глава II обаче ще докаже, че Съдът на ЕС надлежно е отчел направените 
критики и е започнал да възприема по-либерален подход при преценката дали един 
случай е чисто вътрешен или не. Ще се твърди, че Съдът все още използва теста за 
свързващия фактор в своята юриспруденция относно основните свободи на икономиката, 
но сега тълкува условията не толкова стриктно, колкото преди, което води до увели-
чаване на случаите, за които се счита, че попадат в приложното поле от правото на ЕС. 

В някои от своите дела, а именно тези, отнасящи се до стоки и услуги, Съдът е 
започнал да надхвърля обстоятелствата по делото и да преценява същността на вът-
решното право, така че да обхване в рамките на неговото национално законодател-
ство всички разпоредби, които имат ограничителен ефект върху икономическото 
междудържавно движение. Тестът за свързващ фактор в тези случаи може да не бъде 
изпълнен в конкретния случай, но Съдът прави добре да се види определеният потен-
циал на възникналите случаи, които биха удовлетворили изпитанието, като попадат в 
обхвата на разпоредбите на вътрешното право и следователно, които са третирани 
несправедливо. Това обаче води до това, че Съдът на ЕС прави априори и силно спе-
кулативни решения. В други, а именно тези, отнасящи се до лица, Съдът на Евро-
пейските общности официално продължи да прилага теста, но всъщност отпадна от 
изискването за наличие на известна причинно-следствена връзка между трите усло-
вия и от изискването, че много повече от първото състоянието на теста всъщност е 
изпълнено. 
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И накрая трябва да се спомене друго допълнително развитие на съдебната прак-
тика на Съда, която върви ръка за ръка с по-либералното прилагане на чисто вътреш-
ното правило при определяне на обхвата на четирите свободи. Това развитие се отна-
ся до разширяването на юрисдикцията на Съда в преюдициалните запитвания. По 
принцип правилото за чисто вътрешно положение, поставено в контекста на опреде-
ляне на компетентността при преюдициални заключения, означава, че Съдът не отго-
варя на чисто хипотетични въпроси и / или когато правото на ЕС не е приложимо към 
фактите по делото. Тенденцията обаче е Съдът да поеме компетентност да се произ-
нася по преюдициални въпроси по дела, свързани с чисто вътрешни положения, кое-
то води до резултата, че Съдът ефективно се занимава с хипотетични сценарии, тъй 
като фактите по случая не водят до прилагането на правото на ЕС . 

Двете групи основни свободи (стоки и услуги и лица) ще бъдат обсъждани отдел-
но в цялата глава, като се прави подробен анализ на приетото разсъждение, последва-
но от разглеждане на преценката за компетентност на Съда по преюдициалните за-
питвания. Глава III по-късно ще сравни традиционния подход на Палатата с неорто-
доксалния, ще направи изводи за причините за промяната на подхода и ще предложи 
начини за преодоляване на установените недостатъци. 

Свободно движение на стоки и услуги 
Първата група от случаи, които трябва да бъдат обсъдени, когато може да се види 

новият подход на Съда, са тези, свързани със свободното движение на стоки и ус-
луги. Първият случай, в който Съдът на ЕС отклони традиционния си подход, е де-
лото Lancry, свързано с налагането на CДСУ върху всички стоки, влизащи във 
френския регион Мартиника, включително тези от Франция. Делото е оспорвало вът-
решното право дотолкова, доколкото то се прилагало за стоки, произхождащи от мет-
рополия, т.е. то представлявало чисто вътрешна ситуация, тъй като тези стоки нямало 
да пресичат границите на държавите-членки. Този факт обаче не възпрепятствал 
Съда да обяви, че единството на митническия съюз е подкопано от съществуването 
на такива такси, независимо от произхода на стоките, които са предмет на тях. Освен 
това се приема, че пречката, създадена от тези плащания за вътрешнодържавно дви-
жение, по никакъв начин не е по-малко сериозна, отколкото пречка за междудържав-
но движение и че тъй като концепцията за митнически съюз включва цялата търговия 
със стоки, това изисква там е свободното движение на стоки като цяло, а не само във 
връзка с междудържавните дейности. Освен това Съдът на ЕС продължи да твърди, 
че положението не е чисто вътрешно, тъй като би било непоследователно да се счита, 
че таксите на CHEE се прилагат към стоки, произхождащи от други държави-членки, 
и да декларират, че те не попадат в приложното поле на правото на ЕС, когато се 
прилагат за стоки с произход от Франция. И накрая, Палатата посочва, че би било 
дори непрактично да се прави разграничение между стоките, за да се реши дали да се 
прилагат таксите или не. В резултат на това CHEE са обявени за незаконни като цяло, 
а не само доколкото те се отнасят за стоки от чуждестранен произход. 

По отношение на член 34 от ДФЕС най-забележителният пример за новия подход 
на Съда може да бъде намерен в случая Pistre. Той се отнася до факта, че френските 
граждани са използвали незаконно описанието „планина” на продукти, които са про-
дали във Франция, без да са изпълнили съответните национални законови условия. 
Делото е чисто вътрешно, тъй като всички релевантни факти са ограничени в рамкит-
е на една и съща държава-членка – не е имало трансгранично движение на продукти-
те, което е било възпрепятствано, тъй като те се продават само на вътрешния пазар. 
Въпреки това Съдът забележително и противоречиво признава, че макар делото да не 
попада в приложното поле на член 28 от ДФЕС, последната разпоредба не може да се 
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счита за неприложима само защото всички факти по случая са ограничени в една и 
съща държава-членка. Той приема, че прилагането на вътрешно законодателство, ка-
то например такова, може да има последици върху свободното движение на стоки в 
рамките на Общността, тъй като улеснява търговията с местни стоки в ущърб на 
чужди стоки. Такъв беше случаят, тъй като, дори ако законът действително се прила-
га само за вътрешни процедури, последните няма да могат да използват суровини с 
чуждестранен произход, за да произвеждат свои собствени продукти. Освен това, 
поради факта, че законодателството не изключва технически от своя обхват стоките с 
чуждестранен произход, Съдът приема, че е в нарушение на правото на ЕС. Следова-
телно, въпреки че случаят е бил предявен във връзка с оспорване на националното 
законодателство, както е приложимо за националните продукти, Съдът на Европей-
ския съюз го забрани заради потенциално ограничителните му ефекти, ако се прилага 
към стоки от други държави-членки. И накрая, преди да се пристъпи към случаите на 
свобода на услугите, трябва да се спомене случай по член 35 от ДФЕС, когато Съдът 
също беше по-скоро „либерален” в своя подход. Това е делото Jersey Potatoes, което 
се отнася до вътрешното законодателство, което изисква картофите, изнасяни от ост-
ров Джърси за Обединеното кралство, да отговарят на редица условия. Съдът доня-
къде признава, че делото е чисто вътрешно, като твърди, че законодателството има за 
цел да регулира експортната търговия с Обединеното кралство и че създава предим-
ство за вътрешния пазар на острова в ущърб на пазара в Обединеното кралство. 
Съдът на Европейските общности все пак заяви, че въпреки това законодателството 
се прилага само за картофи, изпратени до Обединеното кралство, нищо не изключва 
възможността те да бъдат изнесени по-късно в друга държава-членка; такава възмож-
ност според Съда „определено е възможно”, тъй като почти всички картофи на 
Джърси са били изнесени в Обединеното кралство. Следователно, въпреки че транс-
граничното изискване не е изпълнено по делото, просто (хипотетичната) възможност за 
това е достатъчна, за да може Съдът да отнесе случая в приложното поле на правото на ЕС. 

По отношение на подхода на Съда в случаите на свободно предоставяне на услу-
ги може да се наблюдава същия неолиберален подход. В случая Алпин Инвестмънт 
например холандска компания оспорва холандски закон, според който договарянето 
на хора по телефона без писмено съгласие е било незаконно. Макар че дружеството 
имаше клиенти не само в Холандия, но и в други държави-членки, пред Съда не беше 
представена конкретна ситуация на предразсъдъци от вътрешното право, която да 
включва чуждестранен клиент.  Това обаче не представлява пречка за преценката, че 
делото се регулира от правото на ЕС, тъй като в редакцията на Съда свободата на 
предоставяне на услуги би била илюзорна. Следователно в този случай Съдът на ЕС 
приема хипотетично изпълнение на трансграничното изискване, подобно на Pistre, но 
с тази разлика, че тук не се споменава никаква сигурност, че такова движение ще се 
случи. Освен това дело в областта на обществените поръчки показа също така откри-
тостта на Съда при намирането на връзка с правото на ЕС в привидно чисто вътреш-
на ситуация. Това бе случаят Паркинг Бриксен, където бе възложена концесия за 
обществени услуги в Италия, без да е направен никакъв търг, оспорен от две итали-
ански компании. Още веднъж, всички релевантни факти по случая бяха ограничени в 
една държава-членка. Съдът обаче не приема тази обосновка, тъй като посочва, че 
други дружества, които не са установени в Италия, биха могли да се интересуват от 
предоставянето на въпросната услуга. Следователно тя установява хипотетичното 
трансгранично движение, което би довело делото да попадне в обхвата на правото на 
ЕС, без обаче да предостави никакво доказателство за потенциален интерес от предо-
ставяне на услугата, което може да има чуждестранно дружество. 
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Свободно движение на работници 
След като обсъдихме няколко примерни случая във връзка с новия подход на 

Съда в областта на свободното движение на стоки и услуги, трябва да се разгледа 
втората съдебна практика, която се отнася до работниците. Един случай, който много 
добре изобразява новия подход, е решението на Carpenter, което се отнася до граж-
данин на Филипините, женен за гражданин на Обединеното кралство, който претен-
дира за права на пребиваване в Обединеното кралство въз основа на правото на ЕС. 
Тя твърди, че нейният случай попада в приложното поле на правото на ЕС поради 
факта, че съпругът й предоставя услуги от Обединеното кралство на клиенти в други 
държави-членки и не би могъл да направи това, ако не му оказва помощ и грижи за 
децата си. Очевидно е, че случаят е свързан с трансгранично движение с икономи-
ческа цел: услугата се предоставя между Обединеното кралство и други държави-
членки, но въпросът е дали актът да се отрече на г-жа Carpenter правото да пребивава 
в Обединеното кралство възпрепятства упражняването на основната свобода. В това 
отношение Съдът постановява, че положението не е чисто вътрешно, тъй като  
г-н Carpenter се възползва от свободата на предоставяне на услуги и че поради важ-
ността на осигуряването на закрила на семейния живот вписването и пребиваването 
на г-жа Carpenter в Обединеното кралство не бива да се възпрепятства, за да може 
съпругът й свободно да преследва тази свобода. Следователно Съдът на ЕС действи-
телно заключи, че ще има пряка причинно-следствена връзка между експулсирането 
на г-жа Carpenter от Обединеното кралство и пречката за свободата на г-н Carpenter 
да предоставя услуги. Дали това е така е съмнително. Следователно друг класически 
пример за случай, изобразяващ твърдения нов подход на Съда на ЕС, става още по-
задълбочен, като се включи в обхвата на правото на ЕС случай, който удовлетворява 
само първия от трите условия за изпитване на свързващ фактор. Делото N се отнася 
до холандски гражданин, който е бил акционер в три холандски дружества и който е 
преместил своето пребиваване от Нидерландия в Обединеното кралство. Той оспорва 
съвместимостта на нидерландската система за данъчно облагане с член 49 от ДФЕС и 
в рамките на иска си Съдът на ЕС е трябвало да прецени дали делото попада в 
обхвата на този член. Палатата посочва, че тъй като г-н N е гражданин на ЕС, който 
пребивава в една държава-членка, докато притежава дялове в дружество, намиращо 
се в друга държава-членка, неговият случай се управлява от свободата на устано-вя-
ва-не. Това обаче изглежда е в противоречие с теста за свързващия фактор, тъй като, 
въпреки че имаше трансгранично движение (от Холандия до Обединеното кралство), 
това движение не е с икономическа цел – г-н N притежава акции в дружествата, към 
това движение. Това означава, че г-н N по никакъв начин не допринася за създаване-
то на вътрешен пазар; той просто промени мястото си на пребиваване от една 
държава-членка в друга, но съществуването на трансгранично движение беше доста-
тъчно, за да му предостави защита на правото на ЕС. Друг случай, при който само 
първото условие на теста за свързващ фактор изглежда е изпълнено, е Ritter-Coulais. 
Делото се отнася до германска двойка, която работи в Германия, но пребивавала във 
френската си къща. Проблемът е, че германските данъчни органи не са взели предвид 
загубите, които г-н и г-жа Ритър-Кулаис са претърпели в резултат на използването на 
тази къща. Съдът на ЕС е посочил, че свободното движение на работници се прилага 
за всеки гражданин на ЕС, който е нает в държава-членка, различна от тази, в която 
пребивава, и по-скоро противоречиво, че правото на ЕС забранява всяка мярка, която 
не допуска гражданите на държавите – дейности в друга държава-членка. Следова-
телно, макар г-н и г-жа Ritter-Coulais да са били граждани на ЕС, които са били из-
ключвани да не упражняват икономическа дейност в Германия, а да пребивават във 
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Франция, те са получили закрила от закона за свободното движение. Още веднъж, то-
зи случай показва, че първото изискване, свързано с трансграничното движение, все 
още се прилага от Съда, но възникват съмнения относно второто, тъй като двойката 
не е упражнявала трансгранично движение, за да работи, а просто да живеят. 

Въпросът за компетентността в процедурата за преюдициално запитване 
И накрая, трябва да се обсъди последната ключова точка в нетрадиционния 

подход на Палатата във връзка с основните свободи на икономиката и правилото за 
чисто вътрешно положение. Това е въпросът за юрисдикцията по преюдициалните 
запитвания, включващи случаи, които са чисто вътрешни. Традиционно чисто хипо-
тетичните въпроси не се управляват от Съда на ЕС, тъй като неговата функция е „да 
не дава становища по общи или хипотетични въпроси” и отговор на такива въпроси 
трябва да бъде даден само когато възникнат съответните фактически обстоятелства. 
Днес обаче Съдът на ЕС започва да издава преюдициални решения, като същевре-
менно признава, че представените пред него факти са чисто вътрешни. Има няколко 
конкретни случая, в които наистина е даден отговор на поставения въпрос и неотдав-
на в делото Ullens de Schooten, че Съдът има възможност да обобщи четирите изклю-
чения от общото правило. Ще се проведе дискусия за всяко от четирите изключения, 
докато критичен анализ на тях ще бъде представен в глава III. 

Делото Ullens de Schooten се отнася до белгийска гражданка, която е управлявала 
клинична лаборатория, която е в несъстоятелност, и е инициирала действия за отго-
ворност на държавите-членки срещу Белгия поради предполагаемата несъвместимост 
на националните си разпоредби относно финансирането на социалната сигурност с 
правото на ЕС. Решението по делото не е важно, тъй като положението, поставено 
пред Съда на ЕС, е чисто вътрешно. Нещо повече, Съдът подчертава, че целта на 
преюдициалното производство е да подпомогне местния съд при решаването на дело-
то, предявено пред него, което предполага, че основната икономическа свобода, 
предмет на поставения въпрос, ще бъде приложима по делото на ръка. Въпреки това 
в своето разсъждение Съдът на ЕС е посочил, че в няколко случая е решил да предо-
стави тълкуване дори когато фактите по случая са чисто вътрешни. По-конкретно то-
ва е така в четири типа ситуации: 1) когато законодателството е еднакво приложимо 
както за държавата на произход, така и за другите граждани на държавите-членки и 
следователно е в състояние да произведе ефекти, които не са ограничени в държави-
те-членки; (2), когато законодателството е еднакво приложимо както за държавата по 
произход, така и за другите граждани на държавите-членки и също е предмет на про-
цедура за отмяна, в рамките на която е направено позоваване на преюдициално за-
питване; (3) когато националното законодателство изисква гражданите да се ползват 
от същите права съгласно националното законодателство, каквито щяха да бъдат 
граждани на други държави-членки въз основа на правото на ЕС, ако са били в съ-
щото положение; (4), когато националното законодателство предвижда приемането 
на един и същи подход в чисто вътрешни, както при трансгранични ситуации. Пора-
ди факта обаче, че вътрешният съд не е представил никакви фактори, които доказват 
връзка с правото на ЕС по силата на някое от четирите изключения, се счита, че 
делото попада извън обхвата му. Следователно Съдът на Европейския съюз изтъкна 
забележително четирите изключения от общото правило, според което тълкуването 
на правото на ЕС в чисто вътрешни случаи не попада в неговата юрисдикция, като в 
същото време посочва, че тези изключения ще се прилагат само когато тежестта на 
доказване е изпълнена националния съд в референтната му заповед. Анализът на 
„основателните” случаи, при които за първи път са установени всяко едно от четири-
те изключения, ще бъде предвиден в глава III, както и оценка дали те са правно 
обосновани и гарантирани в правната система на ЕС. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА 

ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ В РАЙОНЕН СЪД 
 

Милена Колева* 
 
 

Резюме: В статията се разглеждат въпроси, свързани с въвеждането на електрон-
но правосъдие в районните съдилища в рамките на реформата на съдебната сис-
те-ма, като един от основните елементи на концепцията за електронно управление. 
Представени са ползите за обществото от въвеждането на електронното 
правосъдие. Обсъждат се основните мерки, които е необходимо да се предприемат, 
както и законодателната база за електронно правосъдие към момента на публи-ку-
ване на материала. 

Ключови думи: електронно правосъдие, електронно управление, реформа на съдебна 
система  
 

Abstract: The present article addresses issues related to the introduction of e-justice in a 
District Court as part of the reform of the judiciary and as one of the main elements of the 
e-government concept. The advantages for society from the introduction of e-justice have 
been indicated. The main measures to be taken, as well as the e-justice legislative 
framework at the time of publication of the material have been discussed. 

Key words: e-justice, e-government, the reform of the judiciary 
 
 

Реформата на съдебната система е тема, която вълнува българското общество 
през последните десет години. Тя е свързана с един от основните елементи от кон-
цепцията за електронно управление – въвеждането на електронното правосъдие. Под 
този термин се разбира комплекс от финансови, организационни, технологични, 
образователни и нормативни мерки, целящи ефективното използване на информа-
ционните и комуникационните технологии в съдебната система и по-специално за 
осигуряване на възможност на гражданите за упражняване на процесуални права в 
електронна форма, извършване на удостоверителни изявления от органите на съдеб-
ната власт, издаване на актове на органите на съдебната власт в електронна форма, 
обезпечаване на вътрешната организация на работата с електронни дела и обмена на 
електронни документи между различните участници в системата на правосъдието. 

Въвеждането на мерките за е-правосъдие трябва да гарантира еднаква степен на 
ефективност на органите на съдебната система и на техните администрации при осъ-
ществяване на компетенциите им и най-малко същото ниво на сигурност за реализа-
цията на процесуалните права на гражданите и сигурност на оборота, което е постиг-
нато към настоящия момент със съществуващите правила за обмен на информация и 
документи на хартиен носител. 

Мерките ще създадат прозрачност на съдебната система при упражняване на 
функциите им и ще доведат до икономии за държавата и гражданите за милиарди ле-
вове. 

                                                 
* Милена Колева, председател на Районен съд – Стара Загора от 19.11.2014 г. Работи като 
съдия в Районен съд – Стара Загора от 1998 г. 
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Правителството на Република България провежда цялостната държавна политика 
в областта на електронното управление. 

Предоставянето на качествено административно обслужване по електронен път 
по всяко време, на всяко място и чрез алтернативни канали за достъп налага създа-
ването на ясни правила за цялата държавна администрация. Приета е Стратегия1 за 
развитие на електронно управление в Република България 2014-2020г. и пътна карта 
за нейното изпълнение.2 

Електронното правосъдие е средство за повишаване на ефективността на сектор 
„Правосъдие” и облекчаване на достъпа до правосъдие от страна на гражданите и 
бизнеса. Електронното правосъдие и електронното управление са във взаимовръзка, в 
технологична и нормативна обвързаност. 

Със свое решение от 21.11.2012 г., правителството на Република България прие-
ма Концепция за електронно правосъдие, съдържаща принципите, целите и фазите за 
неговото въвеждане3. Концепцията е неразделна част от провеждащата се цялостна 
реформа на съдебната система у нас и е предпоставка за осигуряване на ефективност 
и прозрачност на съдебната система посредством използване на информационните 
технологии, както и създаване на удобство за самите граждани и юридически лица. 

Стратегията е основополагащ документ за единно формиране, планиране, осъ-
ществяване, координиране и контрол на политиката в сектор Правосъдие, провежда-
на от държавните институции в сътрудничество с гражданите, бизнеса и съсловните 
организации.  

Документът е разработен съгласно програмите на правителството на Република 
България за развитие на електронното управление и инициативата на Европейската 
Комисия i2020 и отразява важността на процесите за развитие на достъпно и ефек-
тивно електронно правосъдие. 

Основната цел на стратегията, която произтича от Концепцията за електронно 
правосъдие е да се повиши ефективността в сектор „Правосъдие”, чрез използване на 
електронни документи не само от органите на съдебната власт, но и от всички органи 
в сектора, както и при взаимодействието им с други административни органи, орга-
низации, граждани и бизнеса. Изпълнението на основната цел ще послужи като ката-
лизатор за постигането на множество подцели, чрез които ще се повиши доверието 
на гражданите и бизнеса в съдебната власт, пряко или косвено ще се намали админи-
стративната тежест, ще се постигне максимална равнопоставеност, и не на последно 
място ще се повиши вътрешното и международно доверие в държавата като цяло. 

Според стратегията, Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет  
следва да въведат електронното правосъдие и електронното управление в сектора 
чрез набор от взаимосвързани средства, чрез които да се осъществи: 

- Опериране с електронни дела и документи от страна на органите на съдебната 
власт; 

- Достъп до националните регистри по електронен път в реално време; 
- Подобряване на взаимодействието и интегрирането на информационните систе-

ми на законодателната, съдебната и изпълнителната власт в Република България; 

                                                 
1 Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г. 
2 Пътна карта за изпълнение на стратегията за развитие на електронното управление в 
Република България (2014-2020г.). 
3 Концепция за електронно правосъдие, съдържаща принципите, целите и фазите за неговото 
въвеждане. 
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- Свързване на националното ни законодателство и регистри с аналогични евро-
пейски регистри и структури; 

- Предоставяне на административни услуги по електронен път; 
- Повишаване общата правна култура на гражданите; 
- Постигане на технологична и семантична съвместимост чрез разширяване на 

обхвата и максимално прилагане на вътрешните и международни класификатори в 
съответствие със Стратегията за развитие на електронното управление в Република 
България 2014-2020, европейското електронно правосъдие и приетата пътна карта, 
както и поетите ангажименти на сектора към инициативите на ЕС; 

- Правосъдие максимално близо и в полза на гражданите и бизнеса. 
 

За реализирането на първия етап от реформата по въвеждане на е-правосъдие 
беше изменен Закона за съдебната власт /изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 
09.08.2016 г./, като се създаде Глава 18а „Удостоверителни изявления и процесуални 
действия в електронна форма”, в която законодателят уреди използването на елек-
тронния документ и електронния подпис пред органите на съдебната власт. В пара-
граф 216 до 219 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ е предвидено  поетапно влизане в сила на раз-
поредбите от тази глава с оглед създаването на нормативна база, както и техническа 
и кадрова обезпеченост на органите на съдебната власт. Изменения в ЗСВ се наложи-
ха предвид факта, че това е основният устройствен закон на съдебната власт и 
въвеждането на електронно правосъдие изисква именно реорганизация на работата 
на съдебната власт и уреждане на специфичните проблеми, свързани с осигуряването 
на технологична и организационна обезпеченост на органите на съдебната власт.  

Очертан е новия кръг от обществени отношения, регулирани от ЗСВ – извършва-
нето на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма ще 
се извършва при спазване изискванията на ЗСВ, а процесуални действия в електрон-
на форма ще се извършват по реда на процесуалните закони. 

В Раздел I се въвежда един от основните принципи на електронното правосъдие – 
органите на съдебната власт могат да извършват удостоверителни изявления, да из-
дават актове и да извършват всички други предвидени в закона процесуални дейст-
вия в електронна форма, когато Висшият съдебен съвет е определил кои от тях могат 
да се извършват по този начин, осигурена е технологическа възможност за извършва-
нето им и е налице констатация за това обстоятелство. 

За осигуряване на информационна сигурност във връзка със защитата на инфор-
мацията, обработвана и обменяна от органите на съдебната власт, както и за осигу-
ряване на оперативно съвместим обмен, е предвидено органите на съдебната власт да 
използват информационни системи, одобрени от Висшия съдебен съвет. 

Предвид установяване на принципа за извършването на процесуални действия с 
правно значение по всяко време на денонощието, е предвидено задължение органите 
на съдебната власт да използват информационни системи, които отчитат единно вре-
ме по реда на Закона за електронното управление. Това е необходимо предвид факта, 
че всички системи в държавата следва да отчитат времето за извършването на дейст-
вия в електронната среда по един и същ начин. По реда на Закона за електронното 
управление е предвидено часовниците на информационните системи да се синхро-
низират с атомните часовник на GPS или на Института по метрология в Брунсуик по 
определен стандарт. 

Предвидено е изграждане на единен портал за електронно правосъдие, чрез което 
да се предостави поетапна възможност на гражданите за достъп за упражняване на 
процесуалните си права пред всички органи на съдебната система, както и да за-
явяват извършване на удостоверителни изявления от страна на тези органи. Осигуре-
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на е възможността динамично да се разширяват функционалните възможности на 
портала. Така се прекратява възможността съдилищата да поддържат собствените ин-
тернет страници – цялата информация за тях трябва да е достъпна чрез единния пор-
тал. 

Предвид бързото развитие на технологиите и динамиката на промяната на 
обществените отношения в тази насока, е предвидено Висшият съдебен съвет съв-
местно с министъра на правосъдието да определят със свой акт техническите изиск-
вания за извършването на процесуални действия в електронна форма и начините за 
извършването им, форматите и техническите изисквания, на които трябва да отгова-
рят електронните документи, изпращани към и от органите на съдебната власт, фор-
матите на сканираните документи и на другите електронни доказателства, съхраня-
вани по електронните дела, начините за плащане по електронен път на държавни так-
си, разноски и други задължения към органите на съдебната власт, използваните от 
органите на съдебната власт графични и други интерфейси на информационните 
системи и др. 

За осигуряване на консистентност в режима на електронните и хартиените дела и 
за осигуряване на възможност за достъп до делата по електронен път, е предвидено 
изявленията и актовете, подавани до органите на съдебната власт на хартиен носител, 
да се въвеждат в информационната им система чрез снемане на електронен образ от 
тях и от приложените към тях документи със съответно устройство във вид и по на-
чин, позволяващи възпроизвеждането им. По установената в Агенцията по вписва-
нията безпроблемна практика е предвидено устоверяване на верността на преобразу-
ването от служител на съда и на хартиения носител със саморъчен подпис, и върху 
електронния образ – с електронен подпис. 

Уреден е режимът на създаването на електронни дела. Такова се създава в инфор-
мационната система на органа на съдебната власт винаги, когато е извършвано про-
цесуално действие в електронна форма, което поставя началото на отделно производ-
ство и когато органът на съдебната власт е осигурил възможност за сканиране на 
постъпващите хартиени документи. При създаване на електронни дела е предвидена 
възможността по искане на гражданина да се възпроизвеждат електронните докумен-
ти, съхранени по тях на хартиен носител, като за възпроизвеждането се събира такса 
като за препис. 

Въведено е изискване за осигуряване на лицата, които имат право на достъп до 
делата отдалечен, непрекъснат и безплатен достъп по електронен път до електрон-
ните дела. 

Създадено е задължение на органите на съдебната власт да осигуряват поддържа-
нето и съхранението на електронните дела по начин, който не позволява случайното 
или незаконно унищожаване на данни от тях и за недопускане неправомерен достъп, 
изменение или разпространение. 

Предвидено е воденето, съхраняването и достъпът до електронните дела, едно-
временната работа с електронни дела и дела на хартиен носител и правилата за вътре-
шния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в админи-
страциите на органите на съдебната власт, включително за нуждите на извършването 
на удостоверителни изявления в електронна форма, да се уреждат с правила, приети 
от Висшия съдебен съвет съвместно с министъра на правосъдието. 

За уреждане на условията, реда и политиките за придобиване, използване, подно-
вяване и прекратяване на удостоверения за електронен подпис в органите на съдебна-
та власт, е създадена делегация за уреждането им с правила, приети от ВСС. 
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В Раздел II е уреден обменът на електронни документи между органите на съдеб-
ната власт. 

Въведен е принципът, че органите на съдебната власт могат да обменят помежду 
си електронни дела и електронни документи автоматизирано и по електронен път в 
условията на оперативна съвместимост и информационна сигурност. За осигуряване-
то на оперативна съвместимост е предвидено органите на съдебната власт да из-
ползват единни стандарти и правила, установяващи технологични и функционални 
параметри на информационните им системи. Изискванията за оперативна съвмести-
мост и информационна сигурност, включително изискванията за интерфейси, стан-
дарти за обмен, формати на предаваните електронни документи и начинът на обмен е 
предвидено да се определят с правила на Висшия съдебен съвет и министъра на пра-
восъдието. Както бе отбелязано по-горе, след разработването и внедряването на двете 
централизирани информационни системи – на съдилищата и на прокуратурата, проб-
лемът с оперативната съвместимост ще изчезне. 

Автоматизираният обмен на електронни документи между органите на съдебната 
власт с лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи об-
ществени услуги и с административни органи е предвидено да се извършва чрез 
единната среда за обмен на електронни документи, съгласно Закона за електронното 
управление. Лицата, организациите и административните органи са длъжни да предо-
ставят вътрешни електронни административни услуги на органите на съдебната 
власт. За осигуряване на оперативно съвместим и сигурен обмен на електронни доку-
менти, Висшият съдебен съвет и министърът на правосъдието осигуряват връзка 
между информационните системи на органите на съдебната власт и единната среда за 
обмен на електронни документи. 

В Раздел III е уредено воденето, съхранението и достъпа до електронен регистър 
на актовете на съдилищата. 

Регистърът на актовете на съдилищата е уреден като електронна база данни – 
част от единната централизирана информационна система на съдилищата, съдържа-
ща актовете на органите на съдебната власт, които слагат край на производството и 
подлежат на самостоятелно обжалване. Създадено е задължение всеки съд да обявява 
в регистъра незабавно своите актове. 

Регистърът се съхранява от Висшия съдебен съвет по начин, който гарантира си-
гурността на съдържащата се в него информация. 

Достъп до обявените в регистъра актове имат участниците в производството, ов-
ластени от тях или оправомощени по закон лица. Всеки има право на свободен и без-
платен достъп до обявените в регистъра актове със заличени лични данни, включи-
телно автоматизирано по електронен път, в отворен машинночетим формат. 

Подробни правила относно воденето, съхраняването и достъпа до регистъра се 
приемат съвместно от Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието. 

Към момента са изготвени подзаконовите нормативни актове, регулиращи: 
- изискванията към интернет страниците на органите на съдебната власт  

(чл. 360е, ал. 1 ,т .  1 ЗСВ); 
- техническите изисквания за извършване на процесуални действия и удостовери-

телни изявления в електронна форма и начините за извършването им (чл. 360е, ал. 1, 
т. 2 ЗСВ); 

- форматите и техническите изисквания, на които трябва да отговарят електрон-
ните документи, изпращани към и от органите на съдебната власт, както и начините 
за подаването им от гражданите и организациите (чл. 360е, ал. 1 ,т .  3 ЗСВ); 
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- форматите на сканираните документи и на другите електронни доказателства, 
съхранявани по електронните дела (чл. 360е, ал. 1, т. 4 ЗСВ); 

- начините за плащане по електронен път на държавни такси, разноски и други 
задължения към органите на съдебната власт (чл. 360е, ал. 1, т. 5 ЗСВ); 

- техническите изисквания към потребителските, машинните и други интерфейси 
на информационните системи, използвани от органите на съдебната власт (чл. 360е, 
ал. 1, т. 6 ЗСВ); 

- електронните адреси, на които могат да се изпращат електронни изявления от 
органите на съдебната власт, в зависимост от определените начини на извършване на 
процесуални действия и удостоверителни изявления (чл. 360е, ал. 1, т. 7 ЗСВ); 

- реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхра-
няване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътреш-
ния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната админи-
страция (чл. 360и ЗСВ); 

- реда за използването на електронен подпис и електронна идентификация от ор-
ганите на съдебната власт (чл. 360к ЗСВ); 

- реда за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдили-
щата (чл. 360т ЗСВ). 

 

Изготвена е подзаконовата нормативна уредба на електронното правосъдие чрез 
четири нормативни акта: 

- Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регис-
търа на актовете на съдилищата, обнародвана в ДВ бр.28 от 04.04.2017г. (Наредба № 4); 

- Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и елек-
тронна идентификация от органите на съдебната власт, обнародван в ДВ бр.32 от 
21.04.2017 г. (Правилника); 

- Наредба № 5 за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до елек-
тронните дела и начинът на съхраняване на доказателствата и доказателствените 
средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, 
обработвана от съдебната администрация, обнародвана в ДВ бр. 47 от 13.06.2017 г. 
(Наредба № 5);  

- Наредба № 6 за извършване на процесуални действия и удостоверителни изяв-
ления в електронна форма, обнародвана в ДВ бр. 67 от 18.08.2017 г. (Наредба № 6). 

За обезпечаване на гъвкавост и поетапност при преминаване на съдебната систе-
ма към работа в условията на електронно правосъдие, е предвидено правната възмож-
ност за упражняването на процесуални права да възниква след решение на Висшия 
съдебен съвет и при наличие на технологична готовност от съответния орган на 
съдебната власт. След искане от съответния орган, ВСС ще установява: дали органът 
е предприел съответния пакет от мерки и е обезпечил изискуемото ниво на информа-
ционна сигурност на информационните си системи, технологична обезпеченост, об-
разованост на магистратите и административните служители, организация по об-
служване воденето на електронни дела и т.н., кои процесуални права могат да се уп-
ражняват в електронна форма пред този орган на съдебната власт. 

След влизането в сила на решението на ВСС, органът на съдебната власт няма да 
може да отказва извършването на съответните процесуални действия в електронна 
форма. 

При наличие на технологична готовност, обемът от процесуални действия може 
да се разширява, отново след решение на ВСС. 
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Така постепенно и поетапно различните органи на съдебната власт ще премина-
ват към електронно правосъдие и ще разширяват възможностите за упражняване на 
процесуални права от страна на гражданите. 

На вторият етап от реформата е предвидено да има една единна централизирана 
система за всички съдилища, с която на практика се решава проблема с необходи-
мостта от оперативна съвместимост – електронните дела не напускат информацион-
ната система, а само се променя достъпа до тях в зависимост от това на каква фаза е 
производството. По този начин се оптимизират разходите на съдилищата от поддър-
жане на децентрализирани системи, освен това се повишава многократно нивото на 
информационна сигурност (системата се пази от едно място), а не на последно място 
се осигурява и лесна мобилност на магистрати и служители – те се обучават само 
веднъж да работят на една единствена система, след което преминаването на друга 
позиция или работно място става незабавно и лесно. 

Освен единната информационна система на съдилищата е предвидено доразвитие 
на съществуващата информационна система на прокуратурата, с цел обхващане на 
цялата досъдебна фаза на наказателното производство – действията и на следователи-
те и на разследващите полицаи. Предвидена е директна връзка между двете центра-
лизирани информационни системи – на съдилищата и на прокуратурата, което ще по-
виши сигурността и улесни обмена на информация между тях. 

Достъпът на гражданите до двете централизирани системи ще се осъществява 
чрез единен портал за електронно правосъдие. 

Обменът на документи и данни между административните органи, чиито актове 
подлежат на контрол по съдебен ред, от една страна, и събирането на информация от 
административните органи за нуждите на извършването на удостоверителни изявле-
ния от органите на съдебната власт, от друга, е предвидено да се извършва чрез при-
вързването на двете системи на органите на съдебната власт с единната среда за 
обмен на електронни документи, създадена за нуждите на електронното управление. 
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ПРИЕМСТВО В ПРОЦЕСА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 227 ОТ ГПК 
ПРИ СМЪРТ НА СТРАНА. ОСОБЕНОСТИ СПОРЕД ВИДА  

НА ИСКА. ПРОБЛЕМИ В ТЕОРИЯТА  
И В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА 

 

Ася Тороманова, докторант* 
Бургаски свободен университет 

 

 
Резюме: Настоящото изследване е посветено на процесуалното приемство по 
случай на смърт на страна, обособено според вида на иска, с който е сложено нача-
лото на производството, започнато с участието на наследодателя – дали искът е 
установителен, осъдителен или конститутивен. Мотивите да бъде разгледана въз-
можността за правоприемство според вида на исковата защита, се мотивира с ин-
тересните проблеми, които такова разграничаване поставя. Те нямат строго про-
цесуален характер, напротив, поставят за разглеждане и интересни материални 
въпроси и за сетен път показват неразривната връзка между материята и процеса, 
който й дава живот. 
Някои от засегнатите проблеми са: правният интерес като процесуална предпос-
тавка и претърпява ли той промени вследствие настъпило правоприемство; нали-
чие или липса на взаимосвързаност между материалноправното и процесуалноправ-
ното правоприемство.  
Проблемите на законното приемство при юридическите лица, втората хипотеза, 
която чл. 227 от ГПК урежда, стоят различно. Светлината при тях се поставя не 
в зависимост от вида на исковата защита, а се свързва с проблемите, касаещи ре-
организацията, следвана от универсално приемство или прекратяването и зали-
чаването на юридическото лице и последиците за висящия процес.  
Поради горното, видът на иска, отнесен към проблемите на правоприемството във 
висящо дело, е разгледан за случаите на приемство на страната на физическо лице 
единствено. 
Ключови думи: видове искове, правоприемство. 

 

Abstract: The article treats succession in the event of death of a litigant in the course of a 
lawsuit. In which case the successors can continue the lawsuit, does continuing the trial 
depend on the type of claim. It dwells on the problems conserning the legal interest from 
the claim. The presence or absence of dependancy between succession under the procedure 
law and inheritance under material law stipulated in the inheritance law. Practice from the 
supreme court of cassation is quoted. 
Key words: types of claims, succession. 
 
 

Законно приемство на починала страна в производство по установителен иск 
Установителен е искът, който цели да внесе яснота, определеност и безспорност 

в гражданските правоотношения. Установителният иск търси разрешаването на граж-
данскоправния спор със сила на пресъдено нещо – и спира дотук. По-интензивен 
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способ на защита, даващ и право на принудително удовлетворение, е осъдителният 
иск1 Установителният иск е най-приспособеното средство за защита срещу правната 
привидност – посредством установителен иск се прогласяват нищожност, например 
привидност или липса на съгласие при договорите, арг. чл.26, ал.1 и 2 от ЗЗД. 

Установителен иск може да се предяви за признаване истинност или неистинност 
на документ, според чл. 124, ал.4 от ГПК. Съгласно чл. 124, ал.5 от ГПК, чрез устано-
вителен иск може да се претендира доказване на престъпно обстоятелство, от значе-
ние за едно гражданско правоотношение или за отмяна на влязло в сила решение. 

Установителният иск е характерен със широтата на своето проявление – предмет 
на установителен иск могат да бъдат вещни, облигационни, наследствени, семейни, 
търговски и трудови правоотношения. Чрез установителен иск се оспорва собстве-
ността или границата на владян имот по чл.109а от ЗС; установителен е искът за про-
гласяване една сделка за нищожна, когато тя смущава нечие правно положение, чл. 
26 от ЗЗД, вр. с чл.440 от ГПК (ако трето лице твърди, че принудително изпълнение е 
насочено срещу непринадлежащо длъжника имущество); установителен е искът, 
когато се претендира неистинност на завещание, чл. 42 от ЗН, вр. с чл. 24 и чл. 25 от 
ЗН; установителен е искът за дирене и оспорване на произход, по чл.60, ал.3 от СК, 
чл.62, ал.1, ал.2 и ал.4 от СК. 

Според проф. Сталев, установителния иск се характеризира спрямо другите 
искове, с най-широк кръг от надлежни страни2. С право на установителен иск се 
ползват и лица, които не са субекти на правоотношението, предмет на установител-
ния иск. Тази широка легитимация се обяснява с факта, че установителният иск е на-
сочен към установяване на действителното правно положение и затова е открит пред 
всеки, който има интерес от това установяване. Заинтересуван да предяви установи-
телен иск е не само носителят на спорното право, но и това лице, чието право се зася-
га от правото, претендирано от друг. Например, длъжникът по изпълнението, срещу 
когото взискателят е насочил едно несъществуващо притезание; иск на трето лице, 
неучастващо в сделката, но имащо интерес от разкриването на нейната симулатив-
ност. Челно място между тези трети лица заемат кредиторите, които често фигурират 
като надлежна страна по установителни искове, имащи предмет правоотношения, в 
които техните длъжници участват като субект – Павловият иск по чл. 135 от ЗЗД, 
исковете по чл.440 от ГПК, чл. 464 от ГПК. 

Би могло да се заключи че, след като се дава такава такава широта на материално 
легитимирани страни по установителния иск, то не биха възникнали усложнения във 
връзка с правоприемството по чл. 227 от ГПК, при водените относно тези искове про-
цеси. Така ли е на практика?  

Неизменен отоговор не може да се даде, тъй като естеството на житейските 
случаи и на тези, които стигат до съдебна зала, не могат да бъдат отбхванати. Проце-
суалните норми не са разрешение на проблеми, които правото преднамира, а разре-
шават проблеми, породени от самото право. 

В опит да се даде отговор, изследването тръгва от понятието „правен интерес”. 
Наред с другите предпоставки, необходими да бъдат изпълнени, за да продължи 
законният приемник участието във висящия процес (спиране на делото, арг. чл. 229, 
т.2 от ГПК, издирването на наследниците, доказване  материалната им легитимация, 
посредством удостоверение за наследници, арг. чл. 230, ал.1 и ал.2 от ГПК), 

                                                 
1 Сталев, Живко. Българско Гражданско Процесуално право, София 2001 год. 
2 Сталев, Живко. Цит. Съч. 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2018 ЦЮН 
 

 175

необходимо ли е да се търси и доказва наличието на правен интерес от установител-
ния иск на нов ред от наследниците?  

Първото условие, за да възникне правото на иск, е интерес от търсената посред-
ством него защита.3 Интересът е процесуална предпоставка, относима към субекта на 
процесуалното правоотношение. Затова, при настъпило законово приемство на стра-
ната на физическо лице, следва ли въпросът за наличието или липса на интерес да се 
изследва на нов ред (по агрумент за настъпилата промяна на страната на субекта в 
процеса)?  

Проблемът за правния интерес и наличието му като процесуална предпоставка е 
относим към случаите на законово приемство на страната на починал ищец; тъй като 
правният интерес е процесуална предпоставка, която трябва да е налице при подава-
нето на иска от ищеца; разбира се, със същата сила, интересът следва да съществува 
и при насрещния иск, и при обратния иск, които ответникът би могъл да предяви в 
процеса. 

В отговор, първо ще бъде коментирана съдебната практика. 
Без колебания, наследникът продължава участието си като страна на мястото на 

наследодателя, в процес за разкриване на симулация на сделка, чл. 17, ал.1 от ЗЗД. 
Материалните отношения в случая, имат имуществен хараткер, а такава привидна 
сделка с прехвърлителен ефект, заплашва незаслужено да остави в собственост на 
трето лице недвижим имот, иначе част от наследството. Така лишава наследниците 
от право на по-голям наследствен дял. 

Искът за разкриване неистинност на  саморъчно завещание, чл.42, вр. с чл. 25 от 
ЗН, е установителен. В такъв процес, легитимиралите се по материалния закон нас-
ледници на първоначална страна, категорично могат да продължат производството, 
основавайки се на нормата на чл. 227 от ГПК. Интересът им от разкриване, респ. 
отхърляне неистинността на завещанието е несъмнен, защото е свързан с имуществен 
интерес и правото да получат наследствен дял.  

Допустимо е приемство в процеса от страна на наследниците, когато се касае за 
процес относно установяване нищожността на договор, извън разгледаната по-горе 
симулация. Във връзка с правните последици от признаването на нищожността по чл. 
34 от ЗЗД и реституцията на полученото от всяка от страните, ясно е, че се засягат 
имуществени правоотношения, които по общо правило, са наследими. 

Установетелен е искът за установяване на трудов стаж – чл. 352, чл. 353, чл. 354  
от КТ. Може ли такъв иск да бъде продължен от законните наследници на починалия 
ищец, на основание чл. 227 от ГПК? 

Искът за установяване на трудов стаж, се основава на Закона за установяване на 
трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (ЗУТОССР). Предявява се срещу работо-
дателя и териториалното поделение на НОИ, което е компетентно да изчисли и из-
даде документите за трудов и осигурителен стаж.  

Практиката на съдилищата, включително и на ВКС, е че процесуалното прием-
ство на страната на физическото лице-работник, дела е мислимо. В тези случаи, пър-
овоинстанционните съдилища служебно издирват и конституират наследниците, на 
основание чл.229, ал.1,т.2 от ГПК, вр. с чл. 230, ал.1 от ГПК.  

Приемство на страната на работодателя, по чл. 227 от ГПК, при смърт на физи-
ческо лице, е възможно само при положение, че работодателят извършва търговска 
дейност като едноличен търговец. 

                                                 
3 Сталев, Живко. Цит. Съч. 
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Установителен е искът за установяване на престъпно обстоятелство по чл. 124, 
ал.5 от ГПК. Процесуалното приемство в такъв процес е определено като допустимо 
и по този въпрос ВС се е произнесъл с тълкувателно решение: № 20/02.03.1968 год. 
ОСГК на ВС. Тук интересна за дискутиране е хипотезата на приемство на страната на 
ответника. 

Съгласно горното тълкувателно решение, когато извършителят на престъпле-
нието е починал, установителният иск по чл. 124, ал. 5 ГПК може да се предяви 
против наследниците му и лицата, на които следва да се противопоставят 
установените с решението престъпни обстоятелства.  

След като искът за установяване на престъпно обстоятелство може да се предяви 
първоначално срещу наследниците на извършителя, то на по-силно основание, 
наследниците могат да го заместят, ако извършителят почине в хода на производст-
вото по такъв иск. Особеното на този установителен иск е, че с решението по него се 
установява престъплението, извършено от дадено лице, както би се установило с 
присъдата, ако не бяха изключващите наказателното преследване причини. Нормата 
на чл. 124,ал.5 от ГПК препраща към чл. 24, чл. 25 и чл. 26 от ГПК и отделно посочва 
случая, когато извършителят на деянието е останал неоткрит.  

Ответник по иска по чл. 124, ал.5 ГПК е лицето, което се вини, че е извършило 
престъплението. Когато това лице почине в хода на делото, като ответници следва да 
се издирят и конституират неговите наследници. Интерес да ги привлече ищецът има, 
за да ги обвърже от силата на пресъдено нещо на съдебното решение, ако искът му 
бъде уважен, с оглед обезщетяването на имуществените му претенции. Тези иму-
ществени претенции са обезвредата за противоправното деяние и отговорността 
относно тях е наследима. (Така в Решение на Апелативен Съд Бургас №9/28.02.2012 
год. по вгр.д. 226/2011 год.) 

Изводи относно приемството в процес по установителен иск 
Първото условие, за да възникне правото на иск, е интерес от търсената с него 

защита. Интересът е предпоставка за допустимостта на установителния иск. Той е из-
веден изрично като условие за предявяването му от законодателя в чл.124, ал.1 от 
ГПК, макар интересът от търсената защита да е предпоставка за всички видове ис-
кове.  

Правният интерес е винаги конкретен и следва да се преценява за всеки отделен 
случай. Интересът, проф. Силяновски нарича нуждата от търсена правна защита.4 
Предявяването на иск, нуждата от съдебна защита, внасяне на безспорност в мате-
риалноправните отношения на страните, посредством съдебното решение, несъмнено 
са взаимосвързани и във всеки един момент, интересът от водене на делото, следва да 
съществува. Когато в един установителен процес, страната умре, как съдът преценява 
наличието на интерес в продълженото от наследниците производство? Съблюдава ли 
съдът интересът да е налице така, както е съществувал за наследодателя, или съблю-
дава интересът да е налице за новите субекти на правоотношение на страната на по-
чиналия? Е ли техният интерес друг и различен от този на наследодателя им?  

След смъртта на наследодателя, наследството се превръща в същината си, в иму-
ществени отношения. Основавайки се на материалноправната си легитимация, за 
наследниците интерес от продължаване на един установителен процес е налице, ко-
гато това ще повлияе върху имуществените им права или отговорност по наследст-
вото: доказването на нищожно завещание, ще върне завещан имот обратно в наслед-

                                                 
4 Силяновски, Димитър. Гражданско съдопроизводство, Част първа, София, 1938 год. 
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ството; продължаването на брачен процес ще увеличи наследствените им дялове, 
лишавайки виновния ответник от право на наследствен дял от имуществото на почи-
налия съпруг; продължаване делото за установяване, респ. липса на произход, от ле-
гитимираните наследници, би довело до отхвърляне правото на наследствен дял или 
до включване в законния кръг от наследници на лицето, което претендира да има 
произход от друго. Приемството в процес по установяване на труов и осигурителен 
стаж, би довело до право на пенсия в полза на починалия, респ. наследяването й от 
имащите право на това законни наследници. 

Законът не дава възможност за продължаване процеса от страна на наследниците, 
в редица случаи, свързани с лични и неимуществени права на наследодателя; по та-
кива дела, когато последва смърт на една от страните, отговарящо на морала и спра-
ведливостта е процесът да се прекрати. Така, недопустимо е да се продължи от нас-
ледниците иск за развод, ако преживелият съпруг не е виновен, респ. недобросъвес-
тен за разстройството на брака, според заявените в исковата молба брачни наруше-
ния.  

Процесуалноправният интерес е инструментът за защита на засегнатите права и 
интереси, представляващи същността на материалноправния интерес, и съотноше-
нието е като средство към цел. Това е причината интересът да е налице и да мотивира 
всяко процесуално действие. Процесуалноправният интерес е личен.  

Самата норма на чл. 227 от ГПК постановява конституиране на наследниците, без 
да се търси техният личен правен интерес от продължаване на производството. Тя го 
предпоставя. Процесуалният ни законодател обуславя приемството в случай на смърт 
на страна по делото, единствено от наличието на законни наследници на починалия, 
и тяхното конституиране. Нормата на чл. 227 от ГПК легитимира наследниците като 
последващи участници във висящото производство, дава им процесуална легитима-
ция да продължат процеса.  

Интересът от предявяване на установителен иск и образуване на съдебно произ-
водство по него, принадлежи на първоначалния ищец-наследодател. Този интерес се 
има предвид в чл.124, ал.1 от ГПК. Правният интерес у наследниците да продължат 
делото се предпоставя в чл. 227 от ГПК – нормата им дава легитимацията и предпос-
тавя интереса им да вземат участие в производството по установителен иск на мяс-
тото на починалата страна.  

 
Законно приемство на починала страна по чл. 227 от ГПК в производство по 

осъдителен иск.  
„Всеки може да предяви иск, за да възстанови правото си, когато то е нару-

шено....” , постановява началото на чл. 124, ал.1 от ГПК. 
Осъдителен е искът, посредством който се търси осъждането на ответника да из-

пълни една положителна или една отрицателна престация. С осъдителния иск винаги 
се търси осъждането на ответника да престира нещо, което ищецът твърди, че е дъл-
жимо. Но за да се осъди ответникът да изпълни твърдяно задължение, необходимо е 
първо съдът да констатира, че предявената материалноправна претенция съществува. 
Решението, което се постановява по един основателен осъдителен процес, съдържа в 
себе си два момента: констатиране съществуването на предявената материалноправ-
на претенция, и осъждане на ответника да престира нейния обект.5 Обикновено реше-
нието говори само за осъждане на ответника, без да съдържа указание, че съдът е 
констатирал съществуването на материалното право, но тази констатация следва ви-

                                                 
5 Силяновски, Димитър. Цит. съч. 
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наги от факта на осъждането. Това е от значение за материалната законна сила на 
решението.  

Интересът е абсолютна процесуална предпоставка за предявяването на осъдите-
лен иск. Интересът от осъдителен иск е налице, когато ищецът твърди, че притежава 
изискуемо притезание срещу ответника, което последният не удовлетворява. Тук 
отвод за липса на интерес от предявяването на иска трудно  може да бъде уважен. 
Защото възражението на ответника дали вземането съществува и дали то е изискуе-
мо, е въпрос, касаещ вече не допустимостта, а  основателността на иска. На него се 
отговаря в края на процеса, със съдебното решение. 

Според германската юдикатура, интерес от предявяване на осъдителен иск ще 
липсва, тогава когато ищецът може да добие правна защита по друг по-кратък път (в 
нашето право арг. чл. 146, ал.1 от ЗЗД, вр. с чл.429, ал.1 от ГПК) или когато вече има 
един титул, който дава основание да се предприемат изпълнителни действия. Това 
могат да бъдат несъдебните изпълнителни основания, понастоящем по заповедното 
производство – чл. 410, чл. 417 от ГПК. В случаите, когато е налице несъдебно из-
пълнително основание, интересът от искова защита ще бъде налице, ако ответникът 
оспорва задължението – чл.414 от ГПК6. 

Легитимиран да предяви осъдителен иск е носителят на неудовлетвореното при-
тежание. Надлежен ответник е само това лице, срещу което се търси принудително 
изпълнение. 

Осъдителен е искът за плащане цена на продадена вещ, чл. 200 от ЗЗД, за дължим 
наем на жилище, чл.232, ал.2 от ЗЗД, за трудово възнаграждение, за причинени вреди 
вследствие на претърпяна трудова злополука или професионална болест, чл. 200 от 
КТ, за издръжка по чл. 139 и сл. от СК, ревандикационният иск по чл.108 от ЗС и 
владелческият иск по чл.75 от ЗС, искът за обезщетение на причинени вследствие на 
деликт вреди по чл. 45 от ЗЗД, искът срещу главния длъжник към поръчителя за 
възстановяване на платеното по чл.143 от ЗЗД. Давайки правото на принудително 
изпълнение, осъдителният иск е най-честото средство за защита и затова, повечето 
искове, които се предявявят пред съдилищата, са осъдителни. 

Последиците от претърпяна и призната трудова злополука, се предявяват посред-
ством осъдителен иск – чл. 200 от КТ, вр. с чл. 55, ал.1 от КСО, вр. с Наредба за 
медицинската експертиза на работоспособността. Самото признаване на злополуката 
за трудова, се осъществява по административен ред – от органите на Национален 
Осигурителен Институт. Това установяване води след себе си имущественоправни 
последици за работодателя, които да претендират увреденият работник или неговите 
наследници: обезщетяването на тези вреди има предвид чл. 200 от КТ. 

Претенциите за търпени имуществени вреди, вследствие професионално заболя-
ване или трудова злополука са осъдителни претенции. Когато такъв иск е заведен 
приживе от увредения, то при неговата смърт и висящност на процеса, искът може да 
бъде продължен от наследниците му, по силата на чл. 227 от ГПК.  

Предмет на производство за признаване и обезщетяване на последствията от 
претърпяна трудова злополуката или професионална болест, може да бъде съединен 
при условията на кумулативност, и с иск за търпени неимуществени вреди. Този 
иск е личен, защото е свързан пряко с преживяванията на пострадалия, който е 
търпял болките и страданията. Правото на такъв иск не се наследява по смисъла на 
чл. 1 от ЗН. Ако носителят на вземането за обезщетение за неимуществени вреди по-
чине преди да е предявил иска си, неговите наследници не могат да търсят този вид 

                                                 
6 Силяновски, Димитър. Цит. съч. 
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обезщетение по съдебен ред. Но ако наследодателят е предявил иска за неимущест-
вени вреди и почине в течение на процеса, то продължаването на делото с участието 
на наследниците е напълно допустимо. Това е така, поради комплексния характер на 
претенцията за неимуществени вреди, която се основава на строго лични преживя-ва-
ния, но в съдопроизводството по нейната обезвреда, търпи имуществен еквивалент. 

Що се отнася до претенцията на наследодателя за причинени имуществени 
вреди, същата е наследима и може да бъде присъдена в полза на наследниците, взели 
участие в процеса.  

Така в мотивите от решения на районен и окръжен съд, потвърдени с Решение  
№ 296/05.04.2017 год. по гр.д. 1776/2016 год., IV ГО на ВКС. 

Приемството в осъдителен процес на страната на починал наследодател, из-
глежда не поставя специфични въпроси. Наследственото имущество, след смъртта на 
наследодателя, представлява съвкупност от права и задължения, които се поемат от 
наследниците на починалия. В случаите на правоприемство в процес по осъдителен 
иск, процесуалноправната проблематика се проявява не в аспекта наличие или липса 
на правен интерес у приемниците. Поради стоящия на преден план материалноправен 
интерес при осъдителните искове и ангажирането на наследниците с евентуална иму-
ществена отговорност, доктрината и практиката занимава проблема с наличието или 
липса на взаимовръзка между материалноправното приемство и процесуалното, обус-
ловени от смъртта на страна в процеса. 

В тази връзка, чест предмет за разглеждане и разрешаване в процеси при настъ-
пило приемство по чл. 227 от ГПК, излизат въпросите, преюдициални по характер, 
относно приемане и отказ от наследство, представяне или оспорване на представено 
завещание и пр. 

Приемане и отказ от наследство са разгледани в Глава четвърта, чл. 48 и сл. от 
ЗН.  

С факта на откриване на наследството, за наследниците се създава правото да го 
получат. За встъпване в наследствените права, е необходимо те да изрязят волята си 
за придобиването им.  

Приемането на наследството, според ЗН, може да бъде изрично или мълчаливо. 
Изричното приемане на наследството се случва по указания в чл. 49 от ЗН начин – 
чрез писмено заявление до районния съдия и с вписването на заявлението в особена-
та за това книга.  

Мълчаливо приемане на наследството има, когато наследникът извърши дейст-
вия, несъмнено предполагащи неговото намерение да приеме наследството. Тези дей-
ствия могат да бъдат най-различни. Законът предоставя на съда за всеки конкретен 
случай да прецени доколко извършените действия предполагат волята на наследника 
да приеме наследството. За такива действия съдебната практика приема извършване-
то на актове на разпореждане, отстъпване на права на наследника върху наследство-
то. Щом е отчуждил наследствени вещи или е дарил наследствено имущество, счита 
се, че наследникът е приел наследството7. 

Съдебната практика е константна затова че участието на наследника като ответ-
ник по дело, заведено първоначално против наследодателя, само по себе си не със-
тавлява действие, което да води до приемане на наследството по чл.48 и чл. 49 от ЗН. 
Затова законът задължава съда, в хипотезата на чл. 51, ал.1, изр.2 от ЗН, да даде срок 
на наследника изрично да заяви приема ли наследството или се отказва от него.  

                                                 
7 Тасев, Христо. Българско Наследствено право, София, 1956 год. 
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Изводът е, че процесуалното приемство, настъпващо по силата на чл. 227 от ГПК, 
не обуславя материално приемство по ЗН. Законовото приемство в процеса според 
процесуалното ни право, е самостоятелно и необвързано от материалноправното 
приемане и преминаване на наследственото имущество към наследника. Процесуал-
ният ни закон предпоставя единствено, че в случай на смърт на физическо лице стра-
на по дело, производството продължава своя ход с неговите приемници по закон. 
Дали те ще приемат наследството или не, не ги лишава от качеството им наследници 
по закон, което единствето условие процесът търси. Защото смисълът на института 
на процесуалното правоприемство е висящото процесуално правоотношение да до-
бие законово продължение и в крайна сметка да се стигне до неговия край, посред-
ством влязло в сила съдебно постановление. Приемство по чл. 227 от ГПК, при смърт 
на страна в процеса, се обособява като самостоятелен процесуален институт, необус-
ловен от факта на приемане или отказ от наследството по материалния ни закон. 

В решение №11/22.02.2013 год., по гр.д. 379/2012 год., Апелативен съд Бургас, е 
разгледал въпроса за приемството в съдебен процес на починала страна, във връзка с 
направено възражение за отказ от наследство. Съдът излага в мотивите си констант-
ното разбиране в практиката, че след смъртта на дължащия обезщетение (производ-
ството е за причинени вреди от деликт по чл. 45 от ЗЗД), за да възникне отговорност 
на законните наследници на починалия за процесното задължение, е необходимо раз-
бира се, те да са приели наследството. Приемането на наследството е предпоставка за  
материалната им отговорност, която съдебното решение би постановило. Не е обаче 
предпоставка за конституирането им като приемници по неприключилото съдебно 
дирене.  

Или, настъпването на процесуално приемство по чл. 227 от ГПК, не води автома-
тично до ангажиране материалноправната отговорност на наследниците за процесно-
то задължение. Процесуалното приемство по чл. 227 от ГПК, настъпващо в случай на 
смърт на страна, има за предпоставка издирването и конституирането на законните 
наследници. Дали ще приемат наследството по ЗН или не, се отнася към имуществе-
ноправната им отговорност, която съдебното решение може да потвърди или отхвър-
ли; напълно допустимо е конституираният законен приемник да направи отказ от 
наследството на своя наследодател, но имайки вече качеството на страна в процеса, 
основано на чл. 227 от ГПК. 

Разликите в естеството на материалноправното и процесуалноправното прием-
ство, особено ярко се проявяват в случаите на оставени малолетни и непълнолетни 
наследници. С Решение 868/04.07.2008 год. на ВКС по гр.д. 3865/2007 год., II ГО, 
касационният съд е постановил, че за да се ангажира материалната отговорност на 
наследниците за задължения на починалия, необходимо е те да са приели наследст-
вото. Ако в хода на висящо производство, страната почине, но е оставила за наслед-
ници непълнолетни лица, задължително следва да им се определи срок да заявят 
приемат ли или се отказват от наследството. За да се случи това, конституирането им 
като приемници в съдопроизводственото отношение по чл. 227 от ГПК, е предхожда-
що. 

Процесуалното приемство по чл. 227 от ГПК при смърт на страна, не се обуславя 
от материалното наследствено приемство. Приемството по чл.227 от ГПК, е единст-
вено обусловено от смъртта на наследодателя. Дали приемниците ще понесат матери-
алноправната отговорност на своя наследодател, е въпрос, регулиран от правилата по 
ЗН. На него се отговаря впоследствие тяхното конституиране в процесуалното пра-
воотношение. 
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По въпроса със съотношението между материалноправно и процесуалноправно 
приемство, интересна дискусия в теорията постави ТР 4/2013 год., ОСГТК на ВКС. 

В т.4, буква „г” от тълкувателното решение, се разглежда хипотезата на настъпи-
ло правоприемство на страната на посочените в една заповед за изпълнение по чл. 
417 от ГПК кредитор, съответно длъжник. Съобразяването на настъпилото преди по-
даване на заявлението универсално правоприемство е наложително, казва ВКС, тъй 
като легитимирани да участват във всяко произвоство пред съд са именно субектите 
на материалното правоотношение. При твърдение за настъпило приемство в хода на 
заповедното производство обаче, касационните съдии стигат до извода че, заповед-
ният съд е винаги в състояние служебно да провери наличието на настъпило универ-
сално правоприемство – чрез справка в Национална база данни „Население”. Пози-
цията им в тълкувателното решение е, че установяването на универсално правопри-
емство, не предполага представяне на доказателства, които да стоят вън от документа 
по чл. 417 от ГПК. 

Изводите на ВКС, търпят възражения. Твърдението, че установяването на уни-
версално правоприемство не предполага доказателства, излизащи от документа по 
чл. 417 от ГПК, е невярно. Справката в Национална база „Население” е годна да уста-
нови единствено законните наследници на починалото физическо лице – длъжник 
или кредитор. Тя показва имената на роднините и съпруга на починалия. Но не пред-
полага преминаване на имуществото на наследодателя, неговите права и задължения 
към тях. Придобиването на наследството, вече бе изложено, не става автоматично, а е 
необходимо или изрично приемане на наследството на починалия, или конклудентни 
действия на наследниците, разкриващи намерение за приемане, арг. чл. 48 и чл. 49 от 
ЗН. Във всички тези случаи излиза, че заповедният съд, за да издаде заповед за 
изпълнение в полза или срещу правоприемниците на първоначалните кредитор, респ. 
длъжник, ще излезе извън проверката по чл.411 и по чл. 418, ал.2 от ГПК8. Което е 
недопустимо.  

На следващо място, стига се до извода, че правилата за процесуалното право-
приемство по чл. 227 от ГПК и обусловимостта му от факта на смъртта на физичес-
кото лице единствено, се отнася до състезателното исково производство. Не и до 
заповедното, в което основателността на вземането или промяната на някоя от стра-
ните по задължението, не се обсъждат. 

Процесуалното правоприемство при смърт на физическо лице, основано на чл. 227 
от ГПК, е институт процесуален, призван да не оставя във „висящност” процесуално-
то правоотношение. Посредством нормата на чл. 227 от ГПК, движението на процеса 
се обезпечава, но дали в полза на процесуалните приемници ще бъдат постановени 
права или ще им се вмени отговорност за задължение на наследодателя, зависи от 
материалноправния факт приели ли са или не наследството. Което подлежи на 
доказване, респ. оспорване по чл. 153 и сл. от ГПК, невъзможно за провеждане във 
формалното заповедно производство. 

 
Приемство в производство по конститутивен иск 
Конститутивните искове имат за предмет непритезателни права. Посредством 

конститутивните искове се търси постановяване на решение, което ще измени 
настоящото правно положение. Предмет на тия искове е винаги едно потестативно, 
още непритезателно право. В немската доктрина тези права са известни като права на 

                                                 
8 Неков, Румен. Критични бележки по отговора на въпрос № 4, б.”г” от ТР 4/18.06.2014 год. на 
ОСГТК на ВКС по тълк.д.№ 4/2013 год.; професионален сайт „Предизвикай правото”. 
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правно можене, защото с тях, по силата на овластяваща правна норма, съдебно или 
извънсъдебно, може да се измени съществуващото правно положение, което да засег-
не и насрещната по правоотношението страна9. 

Непритезателните права са тези субективни права, които дават възможност да се 
учреди, измени или прекрати едно предхождащо проявлението им първично субек-
тивно право, което е тяхна основа. Съдържанието им не включва определено поведе-
ние насрещната страна по правоотношението – тя е правно обвързана да понесе из-
вършените действия. Непритезателните права се защитават посредством конститу-
тивните искове. Тези права дават голяма власт на носителя им, затова се установяват 
само в определени от закона случаи. 

Преобразуващите права са познати във всички дялове на гражданското право. 
Такива са правото да се иска сключване на окончателен договор за прехвърляне на 
недвижими имот по чл. 19, ал.3 от ЗЗД; искът за унищожаване на сделка по чл. 32 от 
ЗЗД; иск за разваляне на договор поради виновното му неизпълнение по чл. 87, ал.3 
от ЗЗД; искът по чл. 189 и чл. 190 от ЗЗД, искът по чл. 210, вр. с чл. 211 от ЗЗД, искът 
за отмяна на дарение по чл. 227 от ЗЗД, искът по чл.230, ал.2 от ЗЗД, на наемателя, 
относно недостатъци на наеманата вещ. Преобразуващи права по Закона за собстве-
ността са, правото да се иска изкупуване дела на съсобственик по чл. 33 от ЗС, искът 
за делба на съсобствена вещ; по Закона за наследството преобразуващи са искът за 
унищожение на завещание по чл. 44 от ЗН, искът на кредиторите на наследството по 
чл. 67 от ЗН; за делба на наследство по чл. 69 от ЗН, както и искът за оспорване на 
делба, поради погрешка по чл. 74 от ЗН, искът на сънаследник по чл. 78, ал.2, както и 
искът по чл. 30 от ЗН, за възстановяване на запазена част.  Преобразуващи искове по 
СК, са: правото на развод по чл. 49 от СК, по чл. 29 и чл. 30 от СК, по чл. 46, за уни-
щожаване на брака. В търговското право, пример за конститутивни искове, са тези по 
чл.71 и по чл. 74 от ТЗ, по чл. 95 и чл. 96 от ТЗ.  ГПК урежда искове, които са 
конститутивни и водят до правна промяна, като исковете по чл.517, ал.2 и 3 от ГПК. 
Изброяването не е изчерпателно.  

Правното действие на конститутивните решения настъпва веднага, след влизане-
то им в сила. Внасяната правна промяна, която те постановяват, след като е уважено 
преобразуващото право, не се ограничава спрямо едно лице. Промяната се проявява 
спрямо всички, erga omnes, и всички правни субекти са длъжни да я зачитат. Действа-
щият ГПК е обявил това действие erga omnes, посочвайки изрично исковете за 
гражданско състояние, включително брачните искове, съгласно чл. 298, ал.3 от ГПК. 

Законно приемството, основано на чл. 227 от ГПК, в случай на смърт на страна, е 
възможно в процес относно преобразуващо право, така, както е възможно и в произ-
водство по осъдителен или установителен иск. Много чест случай в практиката е нас-
тъпило приемство в процес по съдебна делба – чл. 34 от ЗС, в процес относно 
разваляне на договор за гледане и издръжка и др, в случай че надареният не полага 
дължимата грижа и др. 

При конститутивните искове, поради факта, че с тях се търси осъществяване на 
едно вторично и производно конститутивно право,  настъпването на процесуалното 
приемство, по-скоро неговата допустимост, тук зависят от допустимостта на наследя-
ването на правото по материалния ни закон. 

Преобразуващите права не възникват и не съществуват отделно, само като субек-
тивна възможност да се предизвика правна промяна. Всяко преобразуващо субектив-
но право е елемент от състава на едно или друго основно гражданско правоотноше-

                                                 
9 Сталев, Живко, цит. съч. 
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ние, свързано и съчетано с други субективни права и правни задължения, и то между 
същите субекти. Примерите, които дава проф. Любен Василев, са правото да се иска 
изкупуване на дял, прехвърлен от друг съсобственик върху трето лице, правото да се 
иска разваляне на двустранен договор, които съществуват като елемент от правоот-
ношението но съсобственост, респ. като елемент от правоотношението по двустран-
ния договор10.  

В случай че материалното приемство в правото е недопустимо, не може да настъ-
пи приемство и в процесуалното правоотношение по конститутивен процес. ВКС 
приема, че при смърт на страната във висящ исков процес, правоприемникът става 
страна вместо починалия и го замества в процесуално правоотношение, стига обек-
тивното ни право да допуска приемство в спорното материално правотношение на 
първо място.  

Недопустимо е процесуално правоприемство при преобразуващи искове относно 
такива субективни права, чието упражняване зависи от строго личната преценка на 
техните носители: като например правото на развод и заведено бракоразводно дело (без 
да коментираме настоящем изключенията на хипотезите на чл.327 и чл. 328 от ГПК).  

За да служи пълноценно на правото, за което е потърсена искова защита, инсти-
тутът на приемство в процеса, следва да е съпътстван от материалноправната легити-
мация на наследниците. Което е важимо за всеки съдебен процес, независимо какъв 
вид е исковата защита, но ясно се откроява при конститутивните искове и образува-
ните относно тях процеси. 

Друг случай, стигнал до ВКС и касаещ процесуалното приемство по силата на чл. 
227 от ГПК. Засяга въпроси при смърт на ищец в процес на основание чл.74 от ТЗ – 
потестативно право за отмяна незаконосъобразни решения, взети от търговско дру-
жество. След предявяване на иска по чл. 74 от ТЗ, за отмяна на конкретни решения, 
взети на общо събрание на дружеството ответник, ищецът почива. Конституирането 
на неговите наследници по закон и възможността за продължаване на процеса изоб-
що с участието на приемниците, се оспорва от ответното дружество.  

Касационният съд постановява, че при смърт на ищеца в хода на процеса, е от-
паднало и членственото му правоотношение с дружеството. Невинаги този факт има 
за последица недопустимост на последващи процесуални действия. Ще настъпи или 
не процесуално правоприемство, зависи дали чрез иска се защитават права, които са 
наследими. (Конкретният случай касае спор относно членствени права в дружество с 
ограничена отговорност). Според чл. 129, ал.1 от ТЗ, при смърт на съдружник, се на-
следява неговият дружествен дял (което е имуществено право). Членственото право-
отношение при оод е лично и то не преминава по силата на наследственото право-
приемство. Наследникът не встъпва в членственото правоотношение на своя наследо-
дател, а би могъл да го придобие на собствено основание. Правото на дружествен дял 
пък, е основно имуществено право, което е наследимо. В този смисъл, ако наследода-
телят съдружник е предявил иск по чл. 74 от ТЗ, за защита на нарушено нему 
имуществено право, то след като законът допуска материално правоприемство по 
отношение на това имуществено право, е допустимо и процесуално правоприемство 
при настъпила в хода на процеса смърт на ищеца. Допустимо е наследниците да 
бъдат конституирани като ищци на мястото на починалия наследодател, ако с иска се 
защитава нарушено право на съдружника, което е наследимо. 

С такива мотиви, касационният съд е допуснал приемството от страна на наслед-
ниците и оставил в сила решението на въззивната инстанция относно взетите от 

                                                 
10 Василев, Любен, За преобразуващите субективни граждански права, сп. Правна мисъл 1958, кн.2. 
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дружеството решения, рефлектиращи върху имуществото на починалия ищец: 
изключването му като съдружник и неосвобождаването му от отговорност като упра-
вител, поемане дяловете на изключения съдружник от друго лице, промяна в правна-
та организация на дружеството и приемане на нов учредителен акт. Решенията на 
дружеството ответник, за освобождаване на починалия ищец като управител на дру-
жеството и решението, с което е избран нов управител, евентуално нарушават лични 
неимуществени членствени права. Тези права се погасяват със смъртта на ищеца и 
неговите наследници не могат да бъдат конституирани, на основание чл. 227 от ГПК, 
за продължаване на процеса в тази му част. 

 

Изводи относно процесуалното приемство по чл. 227 от ГПК при смърт на 
страна, обусловено от вида на внесения за разглеждане иск 

Гражданският процес и материалното право, което той брани, стоят помежду си в 
отношение на взаимна зависимост. Единството, което образуват, е функционално, за 
да се разреши внесеният за разглеждане от съда правен спор. В неговите рамки, мате-
риалното и процесуалното право проявяват своята самостоятелност като отделни 
клонове на правото и като различни едно от друго конкретни правоотношения11. 

Взаимовръзката на гражданския процес и материалноправните отношения, води 
до приспособяването на процеса към тези отношенията и усложненията, които могат 
да настъпят. ГПК урежда редица правни институти, които да регулират усложне-
нията по материалното право. Един от тях е правоприемството. 

Правоприемството по чл. 227 от ГПК, при смърт на страна по делото, е институт, 
който идва да обезпечи самото процесуално правоотношение, за да се сложи край на 
неговата висящност, която настъпилата смърт на една от страните в един етап пре-
пятства. Настъпването му се предпоставя от условията по процесуалния ни закон. 
Изходът на конкретното производство зависи на следващо място от проявлението на 
приемството по материалното право, което се регулира от ЗН. 

Видът на иска, сложил началото на спора, по който е настъпило правоприемст-
вото, е повод за дискусии в теорията и в практиката. Които в крайна сметка довеждат 
до първоначалния извод, че в рамките на единството, което материалното и проце-
суалното право образуват, те запазват своето самостоятелно битие. 
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ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (GDPR) 
 
 

Румяна Василева  
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

 
 

Резюме: На 6 април 2016 г. ЕС постигна съгласие за осъществяването на голяма 
реформа в областта на защитата на данните, като прие пакета за реформа на 
защитата на данните, включващ Общия регламент за защитата на данните (заме-
нящ двадесетгодишната Директива 95/46/ЕО) и Директивата за полицейското 
сътрудничество.  
На 25 май 2018 г. Общият регламент за защита на данните започна да се прилага 
пряко, осигурявайки единен набор от правила, пряко приложими в държавите членки 
на ЕС и гарантиращ свободното движение на лични данни между тези държави.  
Гражданите могат да се възползват от по-добра защита на личните им данни и да 
придобият по-добър контрол върху начина, по който дружествата боравят с тях. 

Ключови думи: лични данни, защита, субект на лични данни, обработване на лични 
данни, администратор на лични данни, права  
 
Abstract: On 6 April 2016, the EU agreed to implement a major data protection reform by 
adopting the data protection reform package, including the General Data Protection 
Regulation (replacing the twenty-year Directive 95/46 / EC) and the Directive for police 
cooperation.  
On 25 May 2018, the General Data Protection Regulation became directly applicable, 
providing a single set of rules directly applicable in the EU Member States and 
guaranteeing the free movement of personal data between these countries. Citizens can 
benefit from better protection of their personal data and gain better control over how 
companies deal with them. 

Key words: personal data, protection, subject of personal data, processing of personal 
data, personal data administrator, rights 

 
 

През последните години същността на услугите, предлагани чрез интернет, както 
и аудиторията, към която са насочени се промениха кардинално. Достъпът на хората 
с различни технологични познания до мрежите и количеството лични данни, които 
всеки от тях споделя е огромно. Информация за продължителността на разговорите 
ни, за съдържанието на съобщенията ни, поведението ни в интернет се съхранява 
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ежедневно. Освен това, в някои случаи тези данни могат се подават на трети лица, 
предоставящи всякакви видове услуги. Всичко това в преобладаващия брой случаи е 
лична информация, с която в по-голяма част би могло да се злоупотреби лесно и 
безпрепятствено. Децата са една от най-уязвимите групи. Това бяха и основните 
съображения на Европейската комисия, когато предложи текста на вече приетия 
Регламент (ЕС) 2016/679, познат още като GDPR. 

От 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз се прилагат 
нови правила за защита на личните данни. Те са уредени в т.нар. Общ регламент за 
защита на личните данни (GDPR). Новата правна рамка запазва редица основополага-
щи принципи и понятия от съществуващата към момента нормативна уредба, но в съ-
щото време въвежда по-високи стандарти за защита на данните, разширени права на 
физическите лица и нови задължения на администраторите на лични данни. 

Поставяйки си за цел да засили ефективната защита на лични данни в ЕС, новият 
Регламент урежда по-детайлно правата, които субектите на лични данни имат спрямо 
администраторите на лични данни /АЛД/. АЛД имат кореспондиращи задължения 
към тези права, които ще бъдат разгледани в изложението.  

Преди да бъдат разгледани правата на субектите на данни следва да бъде уточне-
но какво се разбира под понятията лични данни, субект на лични данни, обработване 
на лични данни и администратор на лични данни.  

Съгласно дефиницията дадена в Общия регламент, „лични данни” означава всяка 
информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което 
може да бъде идентифицирано („субект на данни”)1. Това най-често са име, иденти-
фикационен номер, ЕГН, адрес, телефонен номер, e-mail и др. 

Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от опера-
ции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или дру-
ги средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, 
адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез преда-
ване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреж-
дане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.2 

Администратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, аген-
ция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и сред-
ствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработ-
ване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администра-
торът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в 
правото на Съюза или в правото на държава членка.3 

 

Право на достъп до информация – чл. 13, 14, 15 от Регламента (ЕС) 2016/679 
Субектът на лични данни има право във всеки момент да получи потвърждение 

дали неговите данни съществуват или не и да знае какво е тяхното съдържание и 
произход, за да се провери точността им, дали са добре съхранявани и т.н. 

Субектът на лични данни има това право независимо дали данните са предо-
ставени лично на администратора, или той ги е получил не директно от субекта. 

                                                 
1 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент 
относно защитата на данните). 
2 Пак там. 
3 Пак там. 
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Принципите на добросъвестно и прозрачно обработване изискват субектът на 
данни да бъде информиран за съществуването на операция по обработване и за ней-
ните цели. Администраторът следва да предостави на субекта на данните всяка до-
пълнителна информация, която е необходима, за да се гарантира добросъвестно и 
прозрачно обработване на данните, като се вземат предвид конкретните обстоятелст-
ва и контекст, в които се обработват личните данни. Освен това субектът на данни 
следва да бъде информиран за извършването на профилиране и за последствията от 
това профилиране. Когато личните данни се събират от субекта на данни, той следва 
да бъде информиран и за това дали е задължен да предостави личните данни и за пос-
ледствията, в случай че не го направи. Тази информация може да бъде предоставена в 
комбинация със стандартизирани икони, така че по лесно видим, разбираем и ясно 
четим начин да се представи съдържателен преглед на планираното обработване. Ако 
иконите се представят в електронен вид, те следва да бъдат машинночитаеми. 

 

Основната и задължителна информация, която следва да е видима и ясно форму-
лирана за субектите на лични данни, когато тя не е получена от тях е: 

-  данните, които идентифицират АЛД и координатите за връзка с него, ако е при-
ложимо и тези на представителя на АЛД; 

- правно основание и цели за обработването, спрямо предназначението на лични-
те данни; 

-  получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива; 
-  съответните категории лични данни; 
-  ако е налице намерение на АЛД да предаде личните данни на трета държава 
или на международна организация, когато е приложимо. 

За осигуряване на прозрачно и добросъвестно обработване на данните, освен по-
горе посочената информация, АЛД предоставя следната допълнителна информация 
на субекта на лични данни: 

-  срока, за който ще бъдат съхранявани личните данни, а ако това е невъзможно, 
критериите, които ще се прилагат за определяне на срока; 

-  всички права на субектите на лични данни по Регламента – право да се изиска 
от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или 
ограничаване на обработването на лични данни; право на преносимост на дан-
ните и възражение; права при автоматизирано вземане на индивидуални реше-
ния, включително профилиране. 

АЛД е длъжен да предостави тази информация: 
- в срок най-късно до един месец след получаване на личните данни, като се от-
читат конкретните обстоятелства; 

- най-късно при осъществяване на първия контакт със субекта на данни, ако 
данните се използват за връзка с него или ако е предвидено разкриване пред 
друг получател, най-късно при разкриването на данните пред него за първи път. 

АЛД не предоставя информация на субектът, когато: 
-  субектът на лични данни вече разполага с такава информация; 
- това би коствало несъразмерно големи усилия за АЛД, невъзможност за предо-
ставяне; 

- личните данни трябва да останат поверителни при спазване на задължение за 
опазване на професионална тайна, което се урежда от правото на ЕС или на 
държава-членка, включително законово задължение за поверителност. 
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Право на коригиране на личните данни- чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679 
Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без не-

нужно забавяне, независимо дали става въпрос за неточни или непълни лични данни. 
Ако настъпи промяна в личните данни на субектите, то тя следва да бъде отразена 
при АЛД. Коригирането може да стане с добавяне, декларация или редактирате на 
информацията в потребителския акаунт на субектите. 

 
Право на изтриване на личните данни /правото „да бъдеш забравен“/ - чл. 17 

от Регламент (ЕС) 2016/679 
Според указанията на Комисията за защита на личните данни, правото на изтри-

ване (или „правото да бъдеш забравен”) дава възможност, когато субектът на данни 
не желае данните му да бъдат обработвани и не съществуват законни основания за 
тяхното съхранение, да поиска те да бъдат заличени при едно от следните основа-
ния4: 

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани 
или обработвани по друг начин;  

- субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработ-
ването на данните;  

- субектът на данни възразява срещу обработването и няма преимуществено 
законово основание за продължаване на обработването;  

- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;  
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение;  
- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на инфор-
мационното общество на дете – тази възможност е вследствие на основен 
принцип, залегнал в регламента, а именно завишената защита на личните данни 
по отношение на децата. Субектът на данни е дал съгласието си като дете и не е 
осъзнавал напълно рисковете, свързани с обработването. Впоследствие, ако ли-
цето желае да премахне такива лични данни, то следва да може да упражни то-
ва право независимо от факта, че вече не е дете. 

 

„Правото да бъдеш забравен“ като основно право в онлайн средата, следва да 
бъде разширено, като от администратора, който е направил личните данни обществе-
но достъпни се изисква да уведоми администраторите, които обработват такива лич-
ни данни, да изтрият всякакви връзки към тези лични данни или техните копия или 
реплики. По този начин Регламент (ЕС) 2016/679 укрепва правото на изтриване, като 
пояснява, че организациите в онлайн средата, които правят личните данни публични, 
следва да информират други организации, които обработват личните данни, за да из-
трият линковете или копията на въпросните лични данни. Въпреки че това може да е 
предизвикателство за администраторите, те трябва да се стремят да спазват тези 
изисквания. Те са длъжни да предприемат разумни мерки, вземайки предвид налич-
ните технологии и средствата, с които разполагат, за да успеят да изпълнят задълже-
нията си и да информират други администратори, които обработват лични данни, за 
искането на субекта на данните.5 

                                                 
4 КЗЛД, „Практически въпроси за защита на личните данни след 25 май 2018 г.“, www.cpdp.bg. 
5 КЗЛД, „Разяснения относно практическото приложение на Общия регламент за защита на 
данните от органите на местното самоуправление (общините)“, www.cpdp.bg. 
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Съществуват ситуации, в които АЛД има възможност да откаже да изтрие дан-
ните, а именно когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от 
следните цели:  

- за упражняване правото на свобода на изразяване и информация;  
- за изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес или 
упражняване на публична власт;  

- за целите на общественото здраве;  
- архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически 
изследвания или статистически цели;  

- за установяване, упражняване или защитата на правни претенции.  
 
Право на ограничаване на обработването - чл. 18 от Регламента (ЕС) 2016/ 679 

При наличието предпоставките на чл.18 от Регламента, субектът на лични данни 
има право да изиска ограничаване на обработването на лични данни, когато: 

- точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който 
позволява на АЛД да провери точността на личните данни; 

- обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни 
да бъдат изтрити, а само да се ограничи тяхното използване; 

- АЛД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но 
субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата 
на правни претенции; 

- субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка 
дали законните основания на АЛД имат преимущество пред интересите на 
субекта на данните; 

- когато се извърши ограничение на обработването, такива данни се обработват, 
с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данни-
те или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции 
или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания 
от обществен интерес за Съюза или държава членка. Когато субект на данните е 
изискал ограничаване на обработването, администраторът го информира преди 
отмяната на ограничаването на обработването.6 

 

Право на преносимост на данните – чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679 
Субектът на лични данни има правото да получи личните данни, които го засягат, 

и които той е предоставил на АЛД, в структуриран, широко използван, и пригоден за 
машинно четене формат, когато: 

- обработването е основано на съгласие в съответствие или на договорно задъл-
жение; 

- обработването се извършва по автоматизиран начин. 
Администраторът се задължава да прехвърли данните в срок от един месец по ис-

кане на субекта на данни. 
Субектът на данни има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от 

един администратор към друг, когато това е технически осъществимо. 
Посоченото право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнение на 

задача от обществен интерес или при осъществяването на специални правомощия, 
които са предоставени на АЛД. 

                                                 
6 Кадиева К., „Права на физическите лица, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)“, 2018 г., 
статия, www.kadievaip.com 
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Право на възражение – чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 
Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с 

неговата конкретна ситуация, да бъде прекратено обработването на личните данни, 
когато обработването се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е), вклю-
чително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби, а именно: 

- обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес 
или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на 
администратора; 

- обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на админи-
стратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество 
имат интересите или основните права и свободи на физическото лице, които 
изискват защита на личните данни, по-специално когато физическото лице е 
дете. 

 

Администраторът се задължава да прекрати обработването на личните данни, 
освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработване-
то, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на дан-
ни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на 
данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични 
данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, до-
колкото то е свързано с директния маркетинг. Когато субектът на данни възрази сре-
щу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни 
за тези цели се прекратява. 

Най-късно в момента на първото осъществяване на контакт със субекта на данни-
те, той изрично се уведомява за съществуването на правото на възражение описано 
по-горе, което му се предоставя чрез уведомление по ясен начин и отделно от всяка 
друга информация. 

Когато лични данни се обработват за целите на научни или исторически изслед-
вания или за статистически цели, субектът на данните има право, въз основа на кон-
кретното си положение, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи 
се до него, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъ-
ществявана по причини от публичен интерес.7 

 
Право за оспорване на автоматичната обработка- чл. 22 от Регламент (ЕС) 

2016/679 
Право на субекта на данните да оспорва решение въз основа на профилиране- т.е. 

да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработ-
ване, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен. 
Изключенията от този принцип са регламентирани в пар. 2 на чл.22 от Регламента: 

Параграф 1 не се прилага, ако решението: 
a) е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субект на 

данни и администратор; 
б) е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, което се 

прилага спрямо администратора, и в което се предвиждат също подходящи мерки за 
защита на правата и свободите, и легитимните интереси на субекта на данните; или 

                                                 
7 Апостолова Б., „Права на субектите на лични данни“, статия, 2018 г., www.apostolova-
lawoffice.com. 
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в) се основава на изричното съгласие на субекта на данни.8 
АЛД прилага подходящи мерки за защита на правата и свободите и легитимните 

интереси на субекта на данни. 

Право на уведомяване на субекта на лични данни при пробив 
Съобщението, което АЛД изпраща до субекта на данните следва да съдържа ми-

нимум следното: 
- естеството на нарушението на сигурността на личните данни; 
- името и координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните или 
на друга точка за контакт, от която може да се получи повече информация; 

- описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на лич-
ните данни; 

- описание на предприетите или предложените от АЛД мерки за справяне с нару-
шението на сигурността на личните данни. 

 

Случаи, при които не се изисква изпращане на съобщение до субекта на данните: 
- АЛД е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита и 
тези мерки са били приложени по отношение на личните данни, засегнати от 
нарушението на сигурността, като например криптиране; 

- АЛД е взел впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да 
се материализира високият риск за правата и свободите на субектите на данни; 

- съобщението би довело до непропорционални усилия. В този случай се прави 
публично съобщение или се взема друга подобна мярка. 

 
Право на защита по съдебен и административен ред – чл. 77, чл. 78 и чл. 79 

от Регламент (ЕС) 2016/679 
Според чл. 77 от Регламент (ЕС) 2016/679 всеки субект на данни има право да 

подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайно 
местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако су-
бектът на данни счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нару-
шава разпоредбите на Регламента. 

Според чл. 78 от Регламент (ЕС) 2016/679 всяко физическо и юридическо лице 
има право на ефективна съдебна защита срещу отнасящо се до него решение със за-
дължителен характер на надзорен орган. 

Всеки субект на данни има право на ефективна съдебна защита, когато надзор-
ният орган, не е разгледал жалбата или не е информирал субекта на данните в срок от 
три месеца за напредъка в разглеждането на жалбата, подадена съгласно чл.77 от 
Регламента, или за резултата от нея. 

Производствата срещу надзорен орган се образуват пред съдилищата на държава-
та членка, в която е установен надзорният орган. 

Без да се засягат които и да било налични административни или несъдебни 
средства за защита, включително правото на подаване на жалба до надзорен орган, 
всеки субект на данни според чл.79 от Регламент (ЕС) 2016/679 има право на ефек-
тивна съдебна защита, когато счита, че правата му по Регламента са били нарушени в 
резултат на обработване на личните му данни, което не е в съответствие с Регламента. 

                                                 
8 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 годи-
на относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относ-
но свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент 
относно защитата на данните). 
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Производствата срещу даден администратор или обработващ лични данни се 
образуват пред съдилищата на държавата членка, в която администраторът или обра-
ботващият лични данни има място на установяване. Като алтернативен вариант 
такива производства могат да се образуват пред съдилищата на държавата членка, в 
която субектът на данните има обичайно местопребиваване, освен ако администрато-
рът или обработващият лични данни е публичен орган на държава членка, действащ в 
изпълнение на публичните си правомощия.9 

 

Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди – чл. 82 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 

Всяко лице, което е претърпяло материални или нематериални вреди в резултат 
на нарушение на Регламента, има право да получи обезщетение от администратора 
или обработващия лични данни за нанесените вреди.  

Администраторът, участващ в обработването на лични данни, носи отговорност 
за вреди, произтичащи от извършеното обработване, което нарушава Регламента. 
Обработващият лични данни носи отговорност за вреди, произтичащи от извършено-
то обработване, само когато не е изпълнил задълженията по Регламента, конкретно 
насочени към обработващите лични данни, или когато е действал извън законосъоб-
разните указания на администратора или в противоречие с тях. Администраторът или 
обработващият лични данни се освобождава от отговорност, ако докаже, че по ника-
къв начин не е отговорен за събитието, причинило вредата.10 

Съдебните производства във връзка с упражняването на правото на обезщетение 
се образуват пред съдилища, компетентни съгласно правото на държавата членка, по-
сочена в член 79, параграф 2 от Регламента, а именно: съдилищата на държавата 
членка, в която администраторът или обработващият лични данни има място на 
установяване. Като алтернативен вариант такива производства могат да се образуват 
пред съдилищата на държавата членка, в която субектът на данните има обичайно 
местопребиваване, освен ако администраторът или обработващият лични данни е 
публичен орган на държава членка, действащ в изпълнение на публичните си право-
мощия.11 

Някои от посочените права на субектите на данни не са нови, а са уредени в сега 
действащия Закон за защита на личните данни. 

Сътрудничество между всички участници в областта на защитата на личните дан-
ни е ключът към успешното прилагане на регламента.  

Провеждането на териториални политики в страните членки на Европейския 
съюз, изисква все повече ангажирането на органите на местно самоуправление при 
използването на принципите на добро управление и участието на гражданското 
общество. Те подпомагат демокрацията и върховенството на закона в държавите-
членки и се отнасят до всички нива на управлението – глобално, европейско, нацио-
нално, регионално и местно12. 

                                                 
9 Кадиева К., „Права на физическите лица, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)“, 2018 г., 
статия, www.kadievaip.com. 
10 Кадиева К., „Права на физическите лица, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)“, 2018 г., 
статия, www.kadievaip.com. 
11 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент 
относно защитата на данните). 
12 Нейкова М. Иновации и добро управление на местно ниво, БСУ, 2013, стр. 161. 
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Проучванията сочат, че ползите и възможностите, които предлагат новите прави-
ла, не се познават навсякъде в еднаква степен. Необходимо е повишаване на осведо-
меността и подпомагане на усилията, които полагат малките и средни предприятия, 
за да спазят изискванията. Европейската комисия следи как всяка държава членка 
прилага новите правила и ще предприема съответните действия. През 2019 г. Коми-
сията ще обобщи натрупания в прилагането на регламента опит. Направените конста-
тации ще бъдат включени и в доклад за оценка и преглед на регламента, който 
Комисията трябва да представи до май 2020 г. 
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БЪЛГАРИЯ, В КАЧЕСТВОТО СИ НА СУВЕРЕН НА ВЛАСТТА  

В ДЪРЖАВАТА 
 

Цветелина Методиева* 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

 
 

Резюме: Гражданите на Република България, в качеството си на суверен на власт-
та1 в държавата, разтревожени от продължаващата липса на приемственост в 
провеждането на държавната политика, конфронтацията и разделението в 
обществото, от намаляващото доверие  в институциите и от дефицита на лидер-
ство, като констатираха и установиха, че основните предизвикателства пред 
обществото днес са проблемите на бедността, намаляващата конкурентоспособ-
ност на страната, миграцията, демографската криза, образованието, здравеопаз-
ването и укрепването на държавността, което пряко рефлектира върху сигурност-
та на държавата и гражданите и устойчивостта на нацията, които са породени 
от отсъствието на национален идеал и национална доктрина.  

Ключови думи: Национална доктрина на РБ, укрепване на единната българска на-
ция, суверенна държава, национална идентичност 
 
Abstract: The citizens of the Republic of Bulgaria, as sovereign of state power, worried by 
the continuing lack of continuity in the conduct of state policy, the confrontation and 
division in society, the diminishing confidence in the institutions and the lack of leadership, 
finding and finding that the main challenges facing society today are the problems of 
poverty, the declining competitiveness of the country, migration, the demographic crisis, 
education, health and the strengthening of the state which directly affects the security of the 
state and the citizens and the sustainability of the nation, which are caused by the absence 
of a national ideal and national doctrine. 

Key words: National doctrine of the Republic of Bulgaria, strengthening the unified 
Bulgarian nation, sovereign state, national identity 
 

 
Днес, когато България е пълноправен член на Европейския съюз, сме длъжни да 

продължим с ускорени темпове реформите в местното и регионалното управление. В 
момента България е една от малкото страни членки, в които решенията за политиката 
на регионално ниво се взимат от централната власт, макар че две трети от европей-
ските директиви по принцип се изпълняват на местно и на регионално равнище. 

                                                 
* Асистент, докторант Цветелина Методиева завършва през 2009 година бакалавърска 
степен, специалност „Национална сигурност“ към катедра „Управление на системите за 
сигурност”, ШУ „Еп. К. Преславски“. През 2016 г. придобива магистърска степен, специал-
ност „Административна и организационна сигурност” към катедра „Управление на 
системите за сигурност”, ШУ „Еп. К. Преславски”. В момента е докторант по програма 
„Корпоративна сигурност“ към катедра „Управление на системите за сигурност”, ШУ „Еп. 
К. Преславски”. Автор е на 4 научни публикации. 
 
1 http://www.submariners-bg.com/index.php?etc=content&act=view&id=520/ Публикувана на: 
13:22, Неделя 28 май 2017 . 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2018 ЦЮН 
 

 195

Ефикасната регионална политика, основаваща се на принципите на добро управле-
ние, насочена към социално-икономическото, културно-историческото, демограф-
ското и образователно развитие е от съществено значение за преодоляване на дисба-
ланса в икономическото състояние на населените места в България. Това, че регио-
налната политика се формулира на централно ниво и процесът върви отгоре надолу, 
противоречи на принципа на субсидиарността2.  

Гражданите на Република България, в качеството си на суверен на властта3 в дър-
жавата, разтревожени от продължаващата липса на приемственост в провеждането на 
държавната политика, конфронтацията и разделението в обществото, от намаляващо-
то доверие в институциите и от дефицита на лидерство, като констатираха и устано-
виха, че основните предизвикателства пред обществото днес са проблемите на бед-
ността, намаляващата конкурентоспособност на страната, миграцията, демографската 
криза, образованието, здравеопазването и укрепването на държавността, което пряко 
рефлектира върху сигурността на държавата и гражданите и устойчивостта на на-
цията, които са породени от отсъствието на национален идеал и национална доктри-
на. Гражданите приемат и предлагат на всички загрижени за съдбата на нацията, 
националното единство и устойчивото развитие на страната институции, национално 
отговорни и национално представени партии, съсловни, синдикални и обществени 
организации и граждански сдружения тази НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, като документ за изпълнение и общонационално еди-
нение под надслов: „Да върнем държавата на гражданите и гражданите в 
държавата“. 

Националния идеал на Република България, сега и във времевия период на дейст-
вие на доктрината е: 

Укрепване на единната българска нация и превръщане на страната в равностоен и 
равноправен член на ООН и Европейския съюз. 

Никой закон и договор и ничия дейност не могат да бъдат в противоречие с 
Конституцията на страната и определените от тази национална доктрина основни 
положения. 

В националната доктрина на Република България се заявява, че ЕДИНЕНИЕТО 
ПРАВИ СИЛАТА и задължава политическите сили, институциите, организациите и 
гражданите на страната да работят за това единение. 

 
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Република България е суверенна държава и равноправна на другите държави в 
Европа и света и нейните граници за безусловни и неотменими. Всеки опит за про-
мяна, отвън и отвътре, независимо от целите и средствата, които се използват се 
наказват съгласно националното и международното законодателство4. 

2. Република България е равноправен член на Организацията на обединените 
нации и на Европейския съюз и сама определя в какви съюзи и организации и какви 
отношения да поддържа с държавите и народите по света. Членството в Европейския 
съюз, НАТО и други международни организации, многостранните и двустранни до-

                                                 
2 Децентрализацията от общината към кметствата – скъсяване на дистанцията между гражданите и властта, 
гл. ас. д-р Мария Нейкова. 
3 http://www.submariners-bg.com/index.php?etc=content&act=view&id=520/ Публикувана на: 13:22, Неделя 28 
май 2017.  
4 http://www.submariners-bg.com/index.php?etc=content&act=view&id=520/ Публикувана на: 13:22, Неделя 28 
май 2017 . 
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говори и споразумения са средство за постигане на националният идеал и не могат да 
подменят този идеал. 

3. Правото на избор за членство в международни организации се определя от 
суверена на властта със средствата определени в Конституцията на страната. При от-
съствие на консенсус между упълномощените да представляват суверена, правото на 
избор се решава от него чрез референдум. Правото на референдум е неотменимо пра-
во принадлежащо на народа. 

4. В Република България живее и твори бъдещето си единна българска нация, без 
разлика на политическа, етническа, религиозна, духовна и културна принадлежност. 
България е навсякъде, където живеят българи и цари български дух. Всяка дейност, 
насочена против единството на българската нация и националната ни идентичност е 
престъпление и се наказва от закона. 

5. България е страна с вековна история и държавност, една от люлките на човеш-
ката цивилизация. Нейната история и национална идентичност е задължение и пред-
мет на защита от институциите, организациите и гражданите на страната и не може 
да се използва за политически цели. 

6. В Република България функционират, съгласно Конституцията и законите на 
страната, политически партии и движения и неправителствени организации. Тяхната 
дейност е насочена в полза на обществото и гражданите на страната и се финансира и 
поддържа със средства от държавата. Държавата осъществява контрол върху дей-
ността им с помощта на съответните контролни и право-охранителни органи. Всяка 
дейност, противоречаща на интересите на страната и на гражданите, финансирана 
отвън и по незаконен начин се преследва от закона. 

7. Република България изживява преди всичко духовна криза, свързана с разделе-
нието на нацията и отношението на нейните граждани към своята Родина. Държава-
та, институциите, организациите и гражданите на Република България работят за 
преодоляването на това разделение и възстановяване на единството между народ и 
държава. 

8. Основните приоритети за укрепване на нацията са: всеобщо образование на 
населението; формиране на кадри необходими за управлението на страната и отрас-
лите на националното стопанство; преодоляване на изоставането в науката; съхраня-
ване и развитие на националната ни идентичност и култура в глобализиращия се 
свят. 

9. Кризата в България има и социален характер и основни национални приорите-
ти в социалната сфера са: преодоляване на безработицата и съизмеримо със средното 
за ЕС заплащане на труда и пенсионно осигуряване; диференцирано социално подпо-
магане съобразно приноса към обществото и състоянието на индивида; осигуряване 
на достъпно за гражданите обществено здравеопазване; профилактика на всички 
граждани и лечение на децата, ветераните от войните и военноинвалидите със сред-
ства на държавата. 

10. Основни икономически приоритети за устойчиво развитие на страната са: 
изграждане на конкурентноспособна, проектноориентирана, регионално структури-
рана и приложима икономика, биоземеделие и високоефективно животновъдство; 
осигуряване на енергийна сигурност и независимост чрез развитие на собствени 
източници и диверсификация; защита на националните пазари. 

11. Основни национални приоритети осигуряващи функционирането и защитата 
на държавата и гражданите са: преодоляване на конфронтацията на политическата 
сцена; провеждане на национално отговорна външна политика и решаване на 
емигрантската криза; осигуряване на устойчива жизнена среда и обществен ред за 
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гражданите; възстановяване на боеспособността на въоръжените ни сили и ефектив-
ността на националните структури за сигурност. 

12. Националната доктрина на Република България определя основните положе-
ния и на секторните политики, които не могат да бъдат в противоречие с основните 
положения, записани в доктрината както следва: 

 
ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ 

13. Република България5 поддържа цивилизовани отношения с всички държави 
по света на основата на равноправност и взаимно зачитане на националните интере-
си. При възникване на конфликт на интереси с друга страна, вследствие на нарушен 
двустранен и многостранен договор се прилагат принципите на международното пра-
во или се използва правото на суверена на властта за решаване на спора. 

14. Република България поддържа въоръжени сили и сили за сигурност за защита 
на националния суверенитет, изпълнението на международните договори и осигуря-
ване на обществения ред. Използването на колективни сили по международни дого-
вори не може да бъде претекст или повод за снижаване на потенциала на страната за 
защита. 

15. На територията на Република България не могат да се разполагат военни бази 
и съоръжения на други държави и организации с изразена агресивна насоченост към 
трета страна, която е страна по договор за сътрудничество с Република България и с 
която държавата ни поддържа добросъседски и равноправни отношения. 

16. Република България се отнася с доверие и отговорност към всеки гражданин 
на друга страна, който желае закрила, приема законите на страната за свои и работи 
за нейния просперитет. Всеки друг, законно или незаконно пристигнал в страната, в 
рамките на 72 часа след пристигането му и отказ да изпълни условията за пребивава-
не в страната, се отправя към заявеното от него място за пребиваване или се връща 
обратно в родината му. 

17. За всеки друг гражданин на друга страна, изпълнил условията за временно 
пребиваване в страната, се предоставя убежище и помощи, съгласно международното 
законодателство за определен срок, който се подновява по взаимно съгласие на стра-
ните. Държавата си запазва правото да прекратява договора едностранно при неспаз-
ване на условията от страна на получилия убежище и не дължи обезщетение за това 
си действие. 

18. Получаването на статут на гражданин на Република България се извършва 
съгласно действащите закони, но не по рано от 10 години пребиваване на територия-
та на страната. За времето на пребиваване в страната гражданин на друга страна не 
притежава правото да участва в избори, правото на стачки и правото на сдружаване. 

19. Границите на Република България са граници и на Европейския съюз и са 
неприкосновени и защитими с национални и колективни средства на Съюза. За целта 
Република България използва всички възможни способи и средства, включително и 
частично възстановяване на граничните войски в критични райони за определен пе-
риод от време. 

 
 
 

                                                 
5 http://www.submariners-bg.com/index.php?etc=content&act=view&id=520/ Публикувана на: 
13:22, Неделя 28 май 2017.  
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ОБРАЗОВАНИЕ 
20. Образованието в България е задължително. Родителите са длъжни да осигурят 

образование на децата си съгласно изискванията на законите на страната и носят 
съдебна и имуществена отговорност за това, включително и с лишаване от родител-
ски права. 

21. Държавата осигурява със средства от бюджета предучилищното, началното и 
средното образование в държавните детски градини и държавните училища. Частни-
те детски градини и училища се подпомагат съобразно законите, условията и възмож-
ностите на държавата в размер не повече от половината от издръжката на ученика 
или детето в държавните училища и градини. 

22. Висшето образование в държавните университети се подпомага от държавата 
съгласно законите и възможностите на държавния бюджет. 

23. Държавата подпомага образованието на българските деца и младежи в чужди 
университети и училища по ред, определен от министъра на образованието и науката. 
При неспазване на условията по договора и за работа на територията на страната след 
завършване на образованието се дължи възстановяване на отпуснатите средства от 
държавата от получилия тези средства или от право имащите или родителите му. 

24. Държавата поема единствено пълната издръжка на обучението в интерес на 
отбраната и вътрешната сигурност, както и подготовката на държавни служители в 
курсове за тези цели. 

25. Държавата разработва и прилага образователни програми за подобряване на 
пазара на високо квалифицирана работна сила за работа във високоефективни произ-
водства и свързани такива с високи технологии, като база за устойчивото развитие на 
икономиката и селското стопанство, сигурността и отбраната на страната. 

 
СОЦИАЛНА СФЕРА 
26. Държавата полага грижи за подрастващите, бездомните, безработните, инва-

лидите и нуждаещите се от социални грижи по установения ред, като за целта създа-
ва определени органи за предоставяне на услуги и социален патронаж. Сираците се 
настаняват в общежития на пълна държавна издръжка до достигане на пълнолетие и 
им се осигурява задължително образование. Бездомните ползват определените за 
целта домове и помещения, предоставени от общините и църквата. Безработните по-
лучават помощи по определен ред в размер до половината от минималната работна 
заплата и полагат обществено полезен труд за времето на получаването им, като се 
подпомагат в търсенето на работа. При отказ от работа или изпълнение на обществе-
но полезен труд, получаването на помощи се прекратява и може да бъде възстанове-
но не по-рано от следващата бюджетна година. 

27. Правото на труд се гарантира от държавата. Държавата полага усилия за раз-
криване на нови работни места, в това число и чрез стимулиране на работодателите. 
Възприетата практика за намаляване на безработицата чрез наемане на хора за кон-
трол по паркирането и охрана на обекти не се подпомага и подкрепя от държавните и 
местните органи на властта, защото създава риск за корупция и използване на поло-
жение в ущърб на гражданите. 

28. Социалната пенсия по възраст не може да бъде по-ниска от половината от 
минималната работна заплата. Минималната пенсия за възраст и прослужено време 
не може да бъде по-ниска от ¾ от минималната работна заплата за страната. Премах-
ва се правилото базовата цена за определяне на възнаграждението на някои служите-
ли да се определя от държавния бюджет и да се обвързва със средна работна заплата. 
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Всички възнаграждения за изборни и щатни служители се обвързват с минималната 
работна заплата. Премахва се прага за получаването на пенсии за възраст и осигури-
телен стаж и се въвежда ограничението да не преминава четири минимални заплати 
за съответната година, в това число и за привилегированите досега представители на 
министерства, съд, прокуратура и президентство. Естественият ръст на пенсиите и 
възнагражденията да идва единствено от увеличението на минималната работна 
заплата. 

 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
29. Здравното осигуряване на населението е грижа на държавата. Забранява се 

търговията със здравето като превръщането на здравните заведения в търговски 
дружества и неконтролираното повишаване на цените на здравните услуги и лекар-
ствата. 

30. Държавата осигурява профилактиката на цялото население и на подрастващи-
те в мрежата от държавни лечебни заведения и диагностични центрове. Лечението и 
услугите в частни болници се подкрепя до нивото на услугите в държавните болници 
и учреждения. 

31. Децата с увреждания, военноинвалидите и военно пострадалите, ветераните 
от войните се лекуват безплатно в държавните лечебни заведения и санаториуми по 
ред определен от министъра на здравеопазването. 

32. Служителите във въоръжените сили, в силите за сигурност и членовете на 
техните семейства по пряка линия и ветераните, служили в състава им се осигуряват 
за сметка на държавата в лечебните заведения на съответните министерства и служ-
би. 

 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА И СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО 
33. Република България изгражда конкурентноспособна, проектно ориентирана, 

регионално структурирана и приложима икономика. Без алтернатива е възстановява-
нето на основните производства и високи технологии, които притежаваше България 
преди промените в областта на електрониката, химическата, хранителната, дървооб-
работващата, текстилната и суровинната промишленост. Прекратяване на неизгодни-
те за България договори за експлоатиране на златно-сребърните находища и тези за 
цветни метали. 

34. Република България развива биоземеделие и високоефективно животновъд-
ство. За целта се разработват и прилагат програми, съобразени с традициите и при-
родните дадености на регионите, които да не застрашават екологичното равновесие и 
осигуряват териториалното биоразнообразие. Полагат се усилия за прекратяване на 
монокултурното земеделие и възстановяване на почвеното плодородие. Животновъд-
ството се ориентира към развитие на характерните за България породи животни и 
птици и възстановяване на конкурентоспособността му чрез прилагане на нови био-
технологични методи и защита на родното производство. 

35. Република България осигурява своята енергийна сигурност и независимост 
чрез развитие на собствени източници и диверсификация. Усилията се съсредоточа-
ват върху намаляване на дела на топлоцентралите, в общия енергиен баланс на стра-
ната поради вредното им влияние върху околната среда и унищожаването на важни 
за бъдещето на страната ресурси, и увеличаване на дела на водно-електрическите 
централи и алтернативните източници на енергия. Енергията от атомните централи е 
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без конкуренция в обозримо бъдеще. Търсенето и разработването на родни газо- и 
нефтени находища е без алтернатива и е постоянна грижа на държавата. 

36. Република България провежда политика на защита на националните пазари от 
нерегламентиран внос на стоки и услуги, особено от страни извън Европейския съюз. 

 
ТУРИЗЪМ И ИНФРАСТРУКТУРА 
37. Република България е туристическа страна със забележителна история, при-

рода и туристически дадености, принадлежащи на нейните граждани и на цялото 
човечество. Неотменно задължение на държавата е грижата за опазване и защита на 
природната среда, въздуха и водите на страната. 

38. Държавата провежда политика в областта на инфраструктурата и туризма за 
предоставяне на своите дадености и забележителности на гражданите от целия свят. 

 
ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
39. Република България е държава с вековна история, една от люлките на евро-

пейската и световната цивилизация. Опазването на нейната история и значимост за 
човешката цивилизация е отговорност на държавата и на европейските и световни 
културни организации. 

40. Държавата организира и провежда политика на защита на българската нацио-
нална идентичност в глобализиращия се свят и осигурява достъп на представителите 
на човешката цивилизация до нейните дадености и ценности. 

41. Природата на България е уникална и е предмет на защита от държавата и при-
родозащитните организации. Всяка дейност нарушаваща природното равновесие е 
предмет на контрол и защита от законите и институциите на страната. 

 
РЕЛИГИЯ И ЕТНОСИ 
42. В Република България живеят български граждани и всеки има право да изпо-

вядва своята религия, без това да нарушава устоите на държавата. Всеки опит за про-
мяна на етническия и религиозен баланс в страната се преследва и при необходимост 
се наказва от закона. 

43. Република България е православна страна и част от православието в света. 
Държавата провежда политика на защита на православието и контрол върху разпро-
странението на забранени от закона религии и секти. 

44. Република България полага грижи и прилага програми за защита на етноси и 
групи, застрашени от изчезване и намаляване на дела им в етническия състав на 
населението и за ускореното адаптиране и включване на всички групи от населението 
в програмите за устойчиво развитие на страната. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ 
45. В Република България функционират политически партии и движения съглас-

но Закона за политическите партии. Ежегодно до края на м.март се публикува пуб-
лична информация за финансовото състояние и източниците на финансиране на всич-
ки политически партии и движения. 

46. Парламентарно представените политически партии и движения се финанси-
рат само от държавата ежегодно със средства от държавния бюджет, които не могат 
да бъдат прехвърляни за следващата бюджетна година или заделени като резерв за 
бъдещи разплащания. Те нямат право на собствена стопанска дейност. 
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47. Останалите политически партии и движения се подкрепят от своите членове и 
симпатизанти. Политически партии и движения, финансирани от други държави и 
организации извън страната се закриват. 

48. Политически партии и движения не могат да провеждат политики за насил-
ствена промяна на политическата система, да пропагандират реакционни, крайно 
националистически и антибългарски настроения, както и да създават и спонсорират 
въоръжени структури. 

49. Народните представители се избират на мажоритарен принцип. Те могат да 
бъдат отзовавани от своите избиратели при действия несъвместими със законите на 
страната или при неизпълнение на предизборните програми и обещания с квалифи-
цирано мнозинство от 2/3 от избирателите си. 

 
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
50. Неправителствените организации са тези, създадени и функциониращи по 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тези от тях, които провеждат дей-
ност в обществена полза се подпомагат от държавата. Останалите се самофинансират 
със средства разрешени от закона и от своите членове. 

51. Неправителствените организации не могат да провеждат дейност в подкрепа 
на политически партии и движения и да бъдат спонсорирани от чужди, извън страна-
та организации и институции. Финансирането на всички неправителствени организа-
ции е публично достояние и не могат да се правят изключения от закона. 

52. Неправителствените организации не могат да създават военизирани структу-
ри и да участват в такива. Държавата ограничава и преследва всички опити за пропа-
гандиране на сила от неправителствени организации, включително и със закриването 
им. 

 
МЕДИИ И МЕДИЙНА СВОБОДА 
53. Медиите в Република България са независими и свободни. Никой гражданин 

на страната не може да бъде преследван, затварян и санкциониран заради мнение, 
изказано публично в медиите. 

54. Медиите в Република България функционират в рамките на Закона за медиите 
и се финансират със собствени средства. Медиите финансирани от политически пар-
тии и движения и от чужди, извън страната, източници са публично достояние. 

55. Държавата ограничава дейността и разпространението на материали от ме-
диите с реакционно, реваншистко, порнографско, антидемократично и друго съдър-
жание, насочено против правата и свободите на хората. 

56. Правото на всеки гражданин на свобода, неприкосновеност и защита не може 
да бъде нарушавано от медиите без негово съгласие и се преследва от закона. 

 
СЪД И СЪДОПРОИЗВОДСТВО 
57. Съдът и съдопроизводството са независими и тяхната независимост се за-

щитава от държавата и закона. Всеки опит на външна намеса в дейността на съда се 
счита за престъпление и се наказва от закона. 

58. Председателите на съдилища и прокурорите на национално, регионално и 
местно ниво се избират от народа в хода на местните избори. Тяхната дейност е 
публично достояние и се отчитат периодически пред своите избиратели. Същите 
могат да бъдат отзовавани от своите избиратели по реда на отзоваване на народните 
представители. 
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Акад. Григор Велев в едно свое интервю казва: България е единствената държава 
в Европа без национална доктрина6. Сигурно е, че това са само малка част от пробле-
мите на българската нация. Те не са най-острите и неотложните. Но те действат 
бавно, непрекъснато и в една посока. И ако се допусне да се отиде зад невъзвратимия 
предел, всички други проблеми и решения ще бъдат безсмислени. Ясно е, че има 
нужда от общоприета национална доктрина. 

В новите условия българска национална идея7 ни е по-необходима, но за нейното 
възкръсване ни е нужно Ново българско Възраждане. Етап от този процес трябва да 
бъде създаването на Съвременна национална доктрина на България. 

В противен случай българският народ губи собственото си цивилизационно 
значение, съзнание за мисионер в рамките на източноправославната и европейска 
общност. С което рискува да изчезне. 
 
Литература: 
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