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International 
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monographs and articles in 
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Department of New 
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This is the first issue of the Yearbook of the Law De-
partment of New Bulgarian University. It is the succes-
sor of the Academic periodical “Legal Review” issued 
in the period 1996 – 2011. In the Yearbook the reader 
can find important and up-to-date works of the mem-
bers of the department analyzing current issues in all 
areas of modern law – International Law, EU Law, 
Criminal Law, Civil Law, Public Law, etc.  
Besides, the introduction also presents briefly the basic 
events from the day-to-day work of the Department as 
well review of some recent publications by some of its 
members.  
Finally, 2012 was also marked by a very sad event, the 
death of the member of the Department since 1996 As-
sociate Professor Vanyushka Angusheva, Ph.D. 
(20.11.1939 – 19.4.2012). The impact of this loss con-
tinues to be strongly felt. Her academic heritage still 
accompanies us in our work in a very concrete manner. 
The members of the Department dedicate this Year-
book in memoriam to our distinguished colleague As-
sociate Professor Vanyushka Angusheva. 
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проф. д-р Благой Видин 

Вместо предговор: 
Департамент „Право“ 
на НБУ 
през 2012 г. 

 

В ръцете си държите първи брой на Годишник на Департамент „Право“ на 
Нов български университет. Това издание е наследник на Академичното списание 
„Правен преглед“, чиито броеве се публикуваха ежегодно в периода 1996 – 2011 г. 
В него със свои актуални разработки участват членове на департамента, чиито 
интереси обхващат всички отрасли на правото – вътрешно (гражданскоправни, 
наказателноправни и публичноправни науки), както и международно право, 
включително право на Европейския съюз. 

Надеждата на департамента е това първо издание да се превърне в модел за 
бъдещето и да бъде последвано от поредица годишници на департамента, в които 
да се представя нова  и значима научна продукция на членовете на департамента. 

В предговора към изданието ще бъдат представени накратко основните съ-
бития, съпътствали живота на департамента през изминалата 2012 г., ще бъдат 
изложени новите моменти, както и ще се обърне внимание на постиженията на 
академичния състав на департамента. 

Няколко думи за Департамент „Право“ на НБУ 

Департамент „Право“ съществува от основаването на Нов български уни-
верситет през 1991 г. През 2011 г. бе отбелязана тържествено 20-та годишнина на 
Департамента с издаването на Юбилеен сборник. 

Департаментът предлага на студентите обучение в магистърска програма 
„Право”, съобразена с Наредбата за единните държавни изисквания за придоби-
ване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалифи-
кация „юрист”.  

Програмната акредитация за специалност „Право” по образователно-
квалификационната степен „магистър” е от 10.6.2004 г., последвана от  акредитация 
от 16.7.2010 г. на Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА). 

Освен за обучение на магистри, Департамент „Право“ получи програмна 
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акредитация на НАОА за обучение и на докторанти по научните специалности 
„Гражданско и семейно право“ и „Наказателно право“.  

През изминалата 2012 г. в департамента се обучаваха трима докторанти – 
съответно по гражданскопроцесуално право, наказателнопроцесуално право и 
гражданско право. 

В академичния състав на Департамент „Право“ са включени над 30 високо 
квалифицирани и утвърдени в теорията и практиката специалисти, които активно 
участват в научно-изследователски обмен с наши и чужди университети и научни 
организации. 

Дейност на Департамент „Право“ през 2012 г. 

В периода 24 – 27 май 2012 г. на Олимпийската ривиера, Гърция, се прове-
де ежегодният студентски семинар. През 2012 г. темата на семинара бе „Актуални 
проблеми на българското право през призмата на Европейския съюз”.  

В станалия вече традиционен семинар и през изминалата година взеха ак-
тивно участие с доклади и презентации голяма част от преподавателите и студен-
тите от І до V курс на програма „Право” към Магистърски факултет на НБУ. 

Докладите на студентите бяха обособени в три самостоятелни тематични 
панела – публичноправни, гражданскоправни и наказателноправни науки, което 
позволи да се постигне разнообразие и балансираност в дискутираните въпроси. 

Освен това, през изминалата година членове на Департамент „Право“ взеха 
активно участие в няколко национални и международни конференции, сред които: 

– международна научна конференция „Римско и съвременно право”, която 
се проведе на 21 май 2012 г. в София, 

– научна конференция (26–27.10.2012 г.), организирана от Русенския уни-
верситет „Ангел Кънчев“, 

– международна конференция на тема „Състояние на съдебния превод в Бъл-
гария и транспониране на Директива 2010/64ЕС на ЕП и на Съвета относно правото 
на устен и писмен превод в наказателното производство“ (23 ноември 2012 г.), 

– годишна научна конференция на юридическия факултет на УНСС на те-
ма „Европейското бъдеще на България –  правни аспекти“ (30 ноември 2012 г.). 

И през 2012 г. Департамент „Право“ продължи да издава стартиралото още през 
2005 г. електронно Юридическо списание (Law Journal) на НБУ . Всички досегашни 
броеве на списанието, в които са публикувани значими разработки на членове на де-
партамента, както и някои разработки на студенти, са достъпни онлайн на интернет ад-
реса на Департамент „Право“ . Под съставителството и редакторството на гл. ас. д-р К. 
Йочева и гл. ас. д-р Р. Костадинова през 2012 г. бяха публикувани три броя на списани-
ето, в които са застъпени актуални теми от всички съвременни правни отрасли. 

Публикации на членове на департамента 

Както и в предишни години, и през 2012 г. членовете на департамента пуб-
ликуваха значителна по обем и с високо качество научна продукция. 

Членът на Департамент „Право“ проф. Екатерина Матеева, д.ю.н. придоби 
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научната степен „доктор на юридическите науки“, присъдена въз основа на при-
носната и  публикация „Германското наследствено право като приложимо право 
към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република Бълга-
рия“ (София, Фенея, 2012). 

В тази впечатляваща по своя обем, обхват и задълбоченост монография 
проф. Матеева, д.ю.н. подробно изследва една нова и особено актуална тематика. 
Изследването има огромно практико-теоретично значение с оглед на обстоятелст-
вото, че  през последните години се увеличи дела на наследствените правоотно-
шения с международен елемент, при което българските юрисдикции се изправят 
пред необходимостта да познават и прилагат чуждестранни закони като lex 
successionis. За тази тенденция спомагат, от една страна, приобщаването на Бъл-
гария към Вътрешния пазар на Европейския съюз, както и зачестилите случаи на 
придобиване на недвижими имоти от българи в чужбина, както и от чужденци – в 
България, от друга страна. Освен това, съществена роля за променената обста-
новка оказват и някои разпоредби от Кодекса за международно частно право. 

Нарастването на броя на казусите ведно с нарастващата практическа зна-
чимост на  проблематиката, свързана с приложимото право към наследяването на 
вещни права върху недвижими имоти, наложи необходимостта от появата на по-
добно теоретично изясняване на тази безспорно сложна и недостатъчно изслед-
вана досега в България материя. Практическата значимост на изследването се 
подчертава и с оглед на влизането в сила на Регламент (ЕС) № 650/2012, приет от 
институциите на ЕС в областта на наследяването. Изследването е съобразено с 
принципните положения, в областта на трансграничните наследявания в Съюза, 
което го прави несъмнено полезно, навременно и значимо за развитието на бъл-
гарските правна доктрина и практика.  

Освен това, трябва да се отбележи, че в авторския колектив, разработил 
значимия нов труд „Граждански процесуален кодекс. Приложен коментар. Проб-
леми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика“ (София, Сиела, 2012) 
участие взеха членовете на Департамент „Право“ доц. д-р Маргарита Златарева и 
проф. д-р Марио Бобатинов. 

Мащабното издание има за цел да направи коментар на всеки текст от Граж-
данския процесуален кодекс в контекста на неговото прилагане от Върховния каса-
ционен съд, а в случаите, когато текстът не е достигнал до ВКС, се цитират съдеб-
ни актове на по-ниските по йерархия съдилища. Като се има предвид важността на 
ГПК за практикуващия юрист и неговата  относителна „новост“ в измерението за 
действащ закон, книгата се сдобива с изключително голямо значение като ръковод-
ство  при преминаването по сложния лабиринт от процесуални правила.  

В това издание за първи път съдебната практика и доктрината си подават 
ръка, за да доставят на читателя необходимата помощ при овладяване и прилага-
не на ГПК, независимо от опита на читателя. 

През разглежданата 2012 г. на пазара се появи и оригиналната разработка 
на друг член на департамента – гл. ас. д-р Катерина Йочева – монографията „Ор-
ганизация на международната търговия със суровини. Международноправни ас-
пекти“ (София, Авангард прима, 2012), което е нейният хабилитационен труд за 
придобиване на научното звание и заемане на длъжността  „доцент на НБУ“. 

В монографията авторът, който от дълги години работи в областта на меж-
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дународното право и правото на Европейския съюз, прави първи опит в българ-
ската международноправна наука за цялостно сравнително изследване на органи-
зацията на международната търговия с някои основни суровини. В обхвата на из-
следване попада международната регламентация по отношение на следните ос-
новни суровини от международен интерес – захар, зърно, какао, кафе, маслиново 
масло и трапезни маслини, тропически дървен материал, естествен каучук и юта. 

Монографията може да се ползва не само от студентите, но би била особено 
полезна и на (юристи) лингвисти, които следва да познават установената правна тер-
минология. Тъй като в анализа се застъпват въпроси на международното право и 
международните отношения, международното икономическо (и търговско) право, 
правото на международните договори, на международните организации и на Евро-
пейския съюз, монографията ще представлява интерес и за практикуващи юристи, 
историци, икономисти и политици, както и за широк кръг читатели, които се интере-
суват от проблемите на организацията на международната търговия със суровини.  

Списъкът на публикациите от членове на департамента през 2012 г. се до-
пълва и от монографията „Транспортни престъпления“ (София, Сиела, 2012) с ав-
тор гл. ас. д-р Ралица Костадинова. Тази монография представя на четящата пуб-
лика продукта от нейния дисертационен труд за придобиване на образователната 
и научна степен „доктор“. 

В монографията се изследва същността на транспортните престъпления и в 
частност ролята на наказателното право в противодействието на транспортния 
травматизъм. Актуалният характер на книгата се определя от липсата на самосто-
ятелно и пълно научно изследване в българската правна литература, което да изс-
ледва наказателноправната защита на транспортната безопасност. Проблемите, 
свързани с транспортните престъпления, имат значение както за правната теория, 
така и за нормотворчеството и правоприлагането, имащи за цел противодействие-
то на транспортната престъпност. 

Гл. ас. д-р Памела Бучкова също публикува през 2012 г. под формата на мо-
нография своята дисертация за придобиване на образователната и научна степен 
„доктор“, озаглавена „Административният договор. Материалноправни, процесуал-
ноправни и сравнителноправни аспекти“ (София, Фенея, 2012). 

Изложението в книгата представя на обществеността проучване и анализ 
на понятието административен договор. То не си поставя за цел да отговори по 
безспорен начин на всички въпроси свързани с обсъжданата материя, както и да 
разгледа всички възможни аспекти на административните договори. 

Главна цел на предложения анализ се явява изясняването на правната същност 
на административния договор и обосноваването на позицията, че този договор следва 
да бъде признат като самостоятелна форма на управленска дейност на администра-
цията, която дейност се реализира с цел задоволяване на потребности от обществен 
интерес. Основното предимство на тази теза е, че възприемането на административ-
ния договор като самостоятелен способ за пораждане на правоотношения в областта 
на публичното право ще предложи и самостоятелно правоприлагане. 

Книгата представлява сериозно и задълбочено изследване, което би пред-
ставлявало интерес както за практикуващи юристи, така и за учени-теоретици, 
законодатели и студенти. 
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In memoriam 

През 2012 г. департаментът претърпя голяма загуба. Внезапно на 
19.4.2012 г. ни напусна нашият дългогодишен колега и член на Конституционен 
съд на Република България доц. д-р Ванюшка Ангушева. 

Доц. Ангушева бе високоерудиран юрист. От скамейките на юридическия фа-
култет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където завършва юри-
дическото си образование през 1963 г. в кариерата си доц. д-р Ангушева достигна до 
висините на правната наука и практика, като през 2009 г. бе назначена от президента 
на Републиката за член на Конституционния съд на Република България. 

Аспирант в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (1970). 
От 1972 г. – асистент в същия факултет. Защитава докторска дисертация (1980), 
доцент по трудово и осигурително право (1990). 

Доц. д-р Ангушева бе дългогодишен високоуважаван преподавател по тру-
дово и осигурително право в Департамент „Право“ на Нов български универси-
тет (от 1996 г.), както и в други юридически факултети, където тя успешно препо-
даваше опита и знанията си на поколения млади юристи. 

Тя беше член на Съюза на юристите в България, на Българската асоциация 
на жените от юридическата кариера и неин заместник-председател (1986 – 
1989 г.), на Бюрото на Международната федерация на жените от юридическата 
кариера (1987 – 1990 г.) със седалище в Рим.  

Доц. д-р Ангушева бе арбитър към Националния институт за помирение и 
арбитраж, както и дългогодишен научен секретар на Специализирания научен съ-
вет по правни науки към ВАК (1987 – 1990 г. и от 1998 г.). 

В богатия си професионален път доц. д-р Ангушева специализира във 
Франция – Париж (1974 – 1975 г.), Полша – Краков, Ягелонски университет 
(1978 – 1980 г.), Белгия – Брюксел, Свободен университет (1980 г.) и др. Стипен-
диант е по програмата на Организацията на Северноатлантическия договор (НА-
ТО) „Демократични институции” (1992 г.). 

„Като юрист с висока квалификация Ванюшка Ангушева допринесе същест-
вено за развитието на конституционното правосъдие, тя притежаваше висок морал, 
богата обща култура, твърд и честен характер. Тя ще остави незаличим спомен у 
всички, които я познаваха като изключително добър колега, достъпен и отзивчив 
човек“, написаха за нашия колега на интернет страницата на Конституционния съд 
по повод на нейната кончина. 

Ванюшка Ангушева притежаваше висок морал, богата обща култура, твърд и 
честен характер. Със своя незабравим и фин стил и излъчване тя беше достоен при-
мер за подражание. Доц. д-р Ангушева ще остави незаличим спомен у всички, които 
я познаваха като изключително добър колега, достъпен и отзивчив човек. 

Като израз на нашето уважение към достойния ни колега, членовете на Де-
партамент „Право“ посвещават настоящия годишник на доц. д-р Ванюшка Ангу-
шева, която остави огромна празнина в научните среди, както и светла диря в 
мислите и спомените на членовете на департамента, с които я свързваше дълго-
годишно приятелство и сътрудничество. 
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проф. Екатерина Матеева, д.ю.н. 

Професионалeн статус 
на нотариусите 
и организация 
на нотариалната дейност  
в България 

 

Резюме 

Настоящата статия анализира професионалното положение на нотариуса 
по чл. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (наричан по-нататък 
„ЗННД“) като едно свободно от ведомствена подчиненост физическо лице, при-
добило юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт1, което бива 
натоварено от държавен орган с обща нотариална компетентност при предвиде-
ните в закона условия и ред2, но в институционно отношение стои извън систе-
мата на съдебната власт. В духа на модерните тенденции в 76 държави от ро-
мано-германските правни семейства, чиито нотариални камари (палати) членуват 
в Международния съюз на латинския нотариат (Union Internationale du Notariat 
Latin)3, нормата на чл. 2, ал. 1 ЗННД определи статуса на нотариуса именно чрез 
съдържанието на властническите удостоверителни правомощия, които държа-

                                           
1 Арг. от чл. 8, ал. 1, т. 2 ЗННД във връзка с членове 294-301 от Закона за съдебната 

власт. 
2 Вж. чл. 2 във връзка с членове 6-16 ЗННД. 
3 Създаден е на 2 октомври 1948 г. в Буенос Айрес като международна неправителстве-

на организация от представители на нотариалните камари на 19 държави от три кон-
тинента (Аржентина, Белгия, Боливия, Бразилия, Канада (Квебек), Колумбия, Коста 
Рика, Куба, Чили, Еквадор, Испания, Франция, Италия, Мексико, Парагвай, Перу, Пу-
ерто Рико, Швейцария и Уругвай). Нотариалната камара на Република България е 
пълноправен член на Международния съюз на Латинския нотариат, считано от 19 ок-
томври 2004 г. За правното положение и функциите на Съюза вж. по-подробно Fessler, 
H., Internationale Union des Lateinischen Notariats, op. cit., S. 153 ff.; Baumann, W., 
Globalisierung des Rechts als Herausforderung für Internationale Notarorganisationen. – In: 
Mitteilungen der Rheinischen Notarkammer, 2000, S. 1-11.  
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вата в лицето на министъра на правосъдието му е делегирала при условията на 
чл. 6 и следв. и по реда на членове 12-16 ЗННД за извършване на нотариални 
функции. Предвиди се, че нотариалната компетентност се придобива в резултат 
от осъществяване на един смесен, сукцесивен фактически състав по членове 10-
16 ЗННД, чийто завършващ елемент е вписването на лицето в регистъра на Нота-
риалната камара по чл. 5 ЗННД4 след полагане на клетва със законоустановено 
съдържание (арг. от чл. 2, ал. 2, чл. 4, ал. 1, изр. второ, чл. 8, ал. 1, т. 8 и членове 
14-16 ЗННД).  

В статията се обосновава възгледът, че ключово значение за изясняване на 
положението на нотариуса в българската правна система при новите условия 
придобива обстоятелството, че той упражнява по професия правни функции, кои-
то по естеството си са задача на държавата5. Решаващо за юридическата 
същност на нотариалната компетентност е обстоятелството, че властта и задъл-
жението за даване на правно съдействие на физическите и юридическите лица за 
законосъобразното възникване и упражняване на техните граждански субективни 
права и задължения чрез извършване на нотариални удостоверявания принадле-
жат първично на държавата. Разпоредбите на чл. 4 от Конституцията на Репуб-
лика България (наричана по-нататък „КРБ“) определят България като правова 
държава и и възлагат конституционната функция да гарантира правата на лич-
ността и да създава условия за развитието на гражданското общество. Самото 
конституционно понятие за правова държава изразява идеята за обвързаност на 
държавната власт с повелята за установяване и поддържане на правовия ред и с 
грижата за обезпечаване на правната сигурност на гражданския оборот6. Една от 
формите, в които държавата осъществява тези си конституционни функции, се 

                                           
4 За конститутивното действие на вписването в регистъра на Нотариалната камара по 

чл. 5 ЗННД вж. специално решение на Конституционния съд № 5 от 12 март 1998 г. по 
конст. д. № 2/1998 г., обн., ДВ, бр. 30/1998 г. В този акт Конституционният съд прие-
ма, че вписването на лицето в регистъра на Нотариалната камара по чл. 5 ЗННД е не-
обходим и задължителен елемент от фактическия състав за придобиване на специал-
ната юридическа правоспособност на нотариус по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗННД. 

5 Това обстоятелство даде основание на доктрината и в други пост-социалистически 
държави, които през 90-те години на миналия век възприеха модела на „свободния” 
нотариат, да определят нотариуса като ‘person of public trust’, именно защото той из-
пълнява въз основа на закона делегирани му по установения ред държавни функции и 
актовете му се ползват с публично доверие. Вж. в този смисъл Vesna, R., Status of the 
Notary in the Slovenian legal system, Activities and Work. – In: Notarial Journal (Notarski 
vestnik), 2001, No. 2, p. 36; Вж. също Zmudzinski, W., Die Notariatsreform in Polen. – In: 
Ősterreichische Notariatszeitung, 1991, Vol. 123, S. 142-147; Schippel, H., Das Notariat in 
den neuen Ländern. – In: Deutsche Notar-Zeitschrift, 1991, S. 171-186; Hausmann, R., 
Grundzüge des neuen estnischen Erbrechts. – In: Jahrbuch für Ostrecht, 2000, Nr. 2, S. 261 
ff. и др.  

6 Вж. Ананиева, Н., Конституционно право. Второ допълнено и преработено изд., С., 
2012, стр. 203. 
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изразява в осигуряване на нотариално съдействие на участниците в оборота за 
правомерното възникване, упражняване и запазване на техните граждански су-
бективни права и задължения и за охрана на правния им интерес. Това съдействие 
се дава чрез извършване на нотариални удостоверявания по установени от закона 
ред и форма, които засвидетелстват с обвързващата (материална) доказателствена 
сила по чл. 179, ал. 1 ГПК сделки и други частноправни изявления на лицата, 
правно-значими факти, а в определени от закона случаи – и граждански субек-
тивни права. При възприетия нов устройствен модел на нотариалната дейност 
нотариалните функции се делегират на нарочно овластени лица, които остават 
независими във ведомствено отношение от държавния орган, въз основа на чийто 
акт са получили оторизацията си, и са подчинени единствено на закона (арг. от 
чл. 17, ал. 1 ЗННД). Делегираните от държавата властнически правомощия по из-
вършване на тези удостоверявания по реда на нотариалните производства по 
чл. 569 и следв. ГПК образуват съдържанието на материалната компетентност на 
нотариуса (арг. от чл. 2, ал. 1 ЗННД)7. В упражняване на тази компетентност нота-
риусът издава официални писмени удостоверителни документи, чрез които той 
документира не само удостоверявания правно-значим факт или субективно право, 
но и собственото си удостоверително изявление, че тези факти са се осъществили 
в правния мир пред него или с негово участие именно по начина, по който това е 
засвидетелствано в документа. До опровергаване на съдържанието на изходящия 
от нотариуса документ или до доказване на неговата неавтентичност всички ор-
гани и лица са длъжни да приемат, че удостоверените изявления и факти са се 
осъществили именно по начина и със съдържанието, с които те са били засвиде-
телствани от нотариуса. По такъв начин чрез нотариалните удостоверявания су-
бектите на частното право се снабдяват с правно средство, което облекчава доказ-
ването на правно-релевантни факти, от които те черпят изгодни за себе си правни 
последици или прави възможно законосъобразното възникване, упражняване или 
запазване на техните субективни права. Освен доказателствените облекчения, ко-
ито осигурява правното съдействие, давано от нотариуса, заслужава също да се 
отбележи, че нотариалните удостоверявания имат превантивна функция, доколко-
то са насочени към предотвратяване на правните спорове относно осъществява-
нето на засвидетелствания от нотариуса юридически факт, както и относно нас-
тъпването на неговите правни последици.  

Поради неразривната си генетична връзка с конституционно възложените 
функции на държавата по чл. 4 КРБ, нотариалната компетентност може да при-
надлежи само на лица (органи), определени изчерпателно с императивна законова 
норма. Този извод произтича недвусмислено от систематичното тълкуване на 
разпоредбите на чл. 2, ал. 1 във връзка с чл. 81 ЗННД, които предвиждат, че из-
вършването на предвидените в законите нотариални действия се възлага от дър-
жавата на овластени по установения ред нотариуси, а лица, които нямат право-
способност на нотариус, могат да извършват нотариални функции само доколкото 
                                           
7 За нотариуса като носител на държавна удостоверителна власт вж. и Димитров, Кр., 

Нотариално право. Обща част., С., Сиела, 2009, стр. 29. 
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това е предвидено със закон във формален смисъл. Кръгът от правно-значимите 
факти и обстоятелства, а в предвидените случаи – и вещни права, които могат да 
бъдат предмет на нотариални удостоверявания по реда на нарочно уредени нота-
риални производства – е определен със закон и образува съдържанието на мате-
риалната компетентност на всеки от нотариалните органи8. Тя е очертана със за-
конови норми9 и в този смисъл правомощията по извършване на нотариални 
удостоверявания следва да бъдат квалифицирани като изрично възложена публич-
ноправна компетентност. 

Във втората част от статията подробно се разглеждат основните правни 
принципи, на които са подчинени дейността на нотариуса и организацията на но-
тариалната работа у нас. 

Последната част от изследването е посветена на условията и реда за при-
добиване на правоспособност на нотариус според действащото българско законо-
дателство. 

                                           
8 Така Сталев, Ж., Нотариалният акт, цит. съч., стр. 90. 
9 Арг. от чл. 2, ал. 1 ЗННД във вр. с чл. 569 ГПК; чл. 40, ал. 1 ЗННД; членове 82, 83 и 84 

ЗННД; чл. 91, алинеи 3-4 от Кодекса на търговското корабоплаване.  
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І. Legal Context 

Bulgarian legal system, as it stands at present, belongs to the legal families of ‘civil law 
countries’. It is considered to be part of the Romano-Germanic legal family.1 This is 
because Bulgarian civil-law institutes are rooted in the tradition of Roman private law. 
Contemporary Bulgarian civil and commercial law is strongly influenced by French 
and German private law tradition. In the last two decades Bulgarian law was subject to 
approximation and harmonisation to the Law of the European Union in order to 
achieve the possible highest level of compatibility with ‘acquis communautaire’ and 
also felt the effect of trends towards globalisation. 

The establishment of the notarial system in Bulgaria can be dated back to the first Act 
on Notaries and District Judges, which perform notarial functions (1885), promul-
gated with Ordinance No. 14/31.1.1885.2 This Act introduced the Russian notarial sys-
tem of 1866,3 where notaries, in contrast to traditional independent Latin notary of 
‘French type’,4 were reduced to the status of court employees with no professional in-
dependence to speak of. This Act was in force until 1948, where a new ‘socialist-type’ 

                                           
1 About the legal families in the world cf. Hertel, Ch., Legal Systems of the world – an 

overview. – In: Notarius International 1-2/2009, p. 129 et seq. 
2 State Gazette (SG) No. 15/14.2.1885.  
3 Cf. Russian Regulation on Notaries of 14.4.1866 (Положение о нотариальной части); 

About its provisions cf. Сталев, Ж., Нотариалният акт, Фенея, София, 1943, 2004, 
стр. 41, as well as the sources indicated there.  

4 Loi du 25 Ventôse An XI, 16 March 1803; cf. Heinz, V., Das französische Notariat. – In: 
Anwaltsblatt 2002, Nr. 11, S. 627-633. 
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notarial system was established.5 After the Second World War Bulgaria became part of 
the former Communist Block countries with a ‘state-notaries’ system. State notaries 
were government officials working in the lower courts of the country (regional courts). 
During the ‘socialist’ period of Bulgarian history the Notary Office was part of the 
structure of the respective regional court. Notaries were appointed by the Minister of 
Justice upon the proposal (nomination) of the Chairman of the respective district court 
(the higher level in the judicial system). Notaries were charged with notarial and cer-
tain other functions in the non-contentious judiciaries, mainly in the area of property 
law, real estate transactions, inheritance law (probate matters) and others. It is worth 
mentioning that the function of Bulgarian notaries from the period of “Socialist State 
Notariat” was extended in order to provide relief for the courts, including the perform-
ance of all entries in the land registry of the country (registry of immovable property; 
‘Grundbuch’).6 This was because most of immovable property (the real right of owner-
ship and iura in re aliena on buildings and land estates) in the towns and villages have 
remained in private hands.7  Unlike the independent Latin notary, however, state em-
ployed notaries in ‘socialist’ Bulgaria were not allowed – if assigned by the parties - to 
give verbal or written consultations, to draw up notarial acts or private documents, to 
mediate for clarification of the true will of the parties, to provide documents, to per-
form duties of an executor of a will or to manage property. 

II. Transformation Process 

The wave of reforms sweeping the former communist countries, including Bulgaria, from 
the late 1980s onwards have included wide-ranging adjustments to their legal systems. 
The profession of notary itself faced a ‘redefinition’ of its role to make it fit for the re-
                                           
5 Cf. Notaries Act (prom. SG No. 295/16.12.1948, repealed). About the legal status of the 

notaries under this new Bulgarian legislation in the middle of 20th century cf. Сталев, Ж., 
Новото нотариално право. – Сп. Юридическа мисъл 1949 г., № 1, стр. 14-37. Cf. also 
Articles 95 to 97 of the Law on the structure of the Courts (Prom. SG, No. 23/19.3.1976; 
repealed SG No. 59/1994), as well as Articles 158 to161 of the old Judiciary System Act 
(Prom. SG No. 59/1994, repealed by the new Judiciary System Act 2007 (Prom. SG No. 
64/7.8.2007, last amend. SG No. 50/3.7.2012).  

6 By virtue of the institutional reform of the notarial practice in Bulgaria (1996) and according to 
the amendments and supplements which were introduced to the Judiciary System Act (Prom. 
SG No. 104/96) the functions related to entries in the land register were transferred to the 
judges for the entries in the regional courts. According to Article 158, Paragraph 2 of the 
Judiciary System Act the judge for the entries shall carry out the notary activities on the entries, 
marking and their striking off, giving information on the books of entries, as well as other 
activities stipulated by the law. Judges for the entries are appointed by the minister of justice, at 
the proposal of the chairman of the respective regional court and carry out activities only in 
their court region (cf. Articles 159 and 160, Paragraph 2 of the Judiciary System Act.  

7 They were classified as ‘personal’ (but not ‘private’) property of individuals (natural 
persons) under the Property Act 1951 (Articles 28 and 29). 
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quirements of democratic society operating within a free-market economy and governed 
by the rule of law (cf. Articles 4,  17, Paragraphs 2 and 3,  19, Paragraph 1 of the 1991 
Constitution of Bulgaria).8 At the end of 1996 the institutional framework for transforma-
tion of the Bulgarian Notariat established by the Notaries and Notarial Practice Act 
(NNPA), adopted by Bulgarian Parliament and promulgated in State Gazette (SG), No. 
104 of 6th December 1996. The main aim of the indicated new legislation was to achieve 
compatibility of the organisational model of the notarial practice and of the social and 
economic status of notaries with the changed political and economic conditions in Bul-
garia (privatisation process and restitution of property to former owners or their succes-
sors). The transformation of the legal position of Bulgarian notaries has been broadly one 
of adoption of the status of a liberal profession, which corresponds to the profile of the 
‘classical Latin notary’, i. e. independent legal professional charged by the state with cer-
tain non-contentious judicial functions, appointed to a limited number of government-
created places (posts) and enjoying a high social and economic status.  

The new Notaries and Notarial Practice Act was enacted on 6th December 1996 with 
a transition period of almost two years. According to § 3 of its Transitional Provisions 
persons found by this law in fulfillment of notary functions in the regional courts, were 
allowed to continue to fulfill them in accordance with the previous order, but not later 
than 1 October 1998. In the meantime § 5, Paragraphs 1 and 2 of the Transitional Pro-
visions to NNPA provided that the first General Assembly of the Notary Chamber 
should consist of the persons under § 3, who have met the requirements of Article 8, 
points 1, 2, 4, 5 to 7 NNPA9 and who have applied for notaries within the indicated pe-
riod upon successful classification at the competition under Article 12, followed by an 
order for entering in the register of the Notary Chamber, issued by the Minister of Jus-
tice. According to the original wording of § 5, Paragraph 2 of the Transitional Provi-
sions to NNPA the first General Assembly of the Notary Chamber had to be convened 
within three months from the enactment of the law. Later on, however, upon Decision 
No. 5/12.3.1998 of the Constitutional Court (SG No. 30/1998), it was decided that the 
first General Assembly of the Notary Chamber should be summoned after the conduct-
ing of the competition according to Article 12. The first competition was to be organ-
ized and funded by the Ministry of Justice (§ 7, Paragraph 2 of the Transitional Provi-
sions to NNPA). The novella of § 5, Paragraph 5 of the Transitional Provisions to 
NNPA provided that the first General Assembly of the Notary Chamber should be 
summoned by the Minister of Justice in one month term after entering of not less than 
2/3 of the persons, who had successfully passed the competition. On the basis of the re-
sults of the first competition the entering in the register was made by “Inspectorate” at 
the Ministry of Justice and after the conducting of the first meeting of the General As-
sembly of the Notary Chamber and the election of its bodies by the notaries the register 

                                           
8 About the transformation of Central European notaries after the late 1980s cf. Shaw, G., 

Notaries in Central Europe: Transformation as Reprofessionalisation. – In: Notarius 
International, No. 3-4/2004, p. 141 et seq. 

9 Cf. Part IV below.  
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was presented to the Council of the Notaries, according to § 5, Paragraph 4 of the Tran-
sitional Provisions to NNPA. As a result of these procedures in the transition period 
more than three quarters of former Bulgarian “state” notaries had gone over to full in-
dependent status. Having escaped state dependence and interference, Bulgarian nota-
ries – represented by the Notary Chamber – even enjoy the honour of being accepted 
by the International Union of Latin Notaries (UINL) as full members in 2004.  

ІІІ. Current Position of Bulgarian Notaries 

III.1. General Characteristics  

The legal position of contemporary Bulgarian ‘free’ notaries reveals the main features 
of the French notarial model:  

− Notaries’ functions are strictly separated from contentious court activities.10 Nota-
ries are authorized to assist personal and property rights of individuals and legal 
persons by authenticating transactions and other relevant circumstances and 
documents. Notaries are not authorised to defend personal and property rights 
through hearing and deciding the lawsuits (i. e. through settlement of justiciable 
disputes);11 

− Notaries are charged with certain statutory duties12 as public officers, holding a 
professional monopoly regarding real estates transactions13 (except for transac-
tions, concerning state- and municipal ownership),14 marriage contracts,15 wills,16 
etc. According to the general rule of Article 81 NNPA a person who is not a notary 
within the meaning of Articles 2 to 16 NNPA, can carry out notarial functions only 
in as much as it is stipulated by a law, passed by the Parliament. Under the condi-
tions stipulated by Articles 40, Paragraph 1 and 82 to 84 NNPA only strictly speci-
fied types of notarial functions may be performed by other persons and bodies: the 
assistant-notary, bodies of the judiciary authority (the judge for the entries), bo-
dies of the local (municipal) administration (the mayor of the populated area, 

                                           
10 Compare the systematic place of the provisions of Articles 569 to 594 of the Civil Procedure 

Code on notarial proceedings to that of Article 103 et seq., designed to regulate the 
contentious court activities. 

11 Cf. Article 103 et seq. of the Civil Procedure Code. 
12 Cf. Articles 17 to 34b NNPA. 
13 Cf. Article 18 of the Obligations and Contracts Act. 
14 Cf. Article 18 of the Ownership Act. 
15 Cf. Article 39 of the Family Code.  
16 Cf. Articles 24 to 27 and 38 of the Inheritance Act.  
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which is not a municipal centre, and if it is a municipal centre – by the mayor, the 
deputy mayor and the secretary of the municipality), Bulgarian diplomatic and 
consular representatives, as well as the captain of a commercial ship. 

− Notaries are subject to statutory fees scale. The amount of the notarial fees (taxes) 
is fixed by a Tariff approved by the Council of Ministers upon a proposal by the 
Minister of Justice after coordination with the Notary Chamber (cf. Article 85, 
Paragraph 3 of the NNPA);17 

− Notaries are members ipso iure of a separate professional organisation (the Notary 
Chamber), wielding considerable autonomy (Article 51 et seq. NNPA). The No-
tary Chamber of Bulgaria, as established under Article 4 NNPA, is a separate legal 
person (corporate public-law body) having its headquarters in Sofia. It is commit-
ted to support notaries in the exercise of their profession, to monitor the observa-
tion of professional ethics and to assist with the protection of the prestige of the 
profession according to the statutes of the Notary Chamber. It helps notaries with 
the maintaining of their professional skills and qualifications and supports them in 
fulfilling of their duties to introduce, train and guide the assistant-notaries and the 
staff of the notary office. All notaries in Bulgaria are members of the Notary 
Chamber by right, eo ipso, upon acquiring the capacity of a notary (Article 4, 
Paragraph 1 NNPA). The Notary Chamber keeps a register, where all notaries, as-
sistant-notaries and relevant circumstances related to them shall be entered in ac-
cordance with Articles 5 to 7, 14 and 16 NNPA (cf. Article 5 NNPA). Any person, 
obliged by the law to declare circumstances, subject to entering in the register of 
the Notary Chamber, or to present documents, must do it within 7 days from the 
occurrence of the circumstance, unless the law stipulates another term (Article 6 
NNPA). The register of the Notary Chamber is subject to the principle of publicity. 
According to Article 7 NNPA everybody shall have the right to review the register 
and to receive abstracts from it. 

The bodies of the Notary Chamber are: the General Assembly (Articles 54 to 61 
NNPA), the Council of Notaries (Articles 62 to 68 NNPA), the Control Council 
(Articles 69 and 70 NNPA) and the Disciplinary Commission (Articles 71 and 72 
NNPA). The Notary Chamber is represented by the Chairman of the Council of 
Notaries, and in his absence – by his senior deputies (Article. 52, Paragraph 2 
NNPA). The Notary Chamber has its own property, which consists of compulsory 
initial, annual and additional instalments made by its members; collected taxes 
(fees) for services; donations and wills made in favour of the Notary Chamber, as 
well as other sources, according to Article 53 NNPA. The Notary Chamber is al-
lowed to collect fees for the entering made in its register. The fees are determined 
in a Tariff, approved by the Council of Ministers (Article 53, Paragraph 2 NNPA).  

− According to the amendments to the NNPA passed by the Parliament in 2003 
(prom. SG No. 18/25.2.2003), in the judicial region (area) of each Court of Ap-

                                           
17 Prom. SG No. 95/1998. 
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peals in Bulgaria a Notary Regional College were established (cf. Article 4, Para-
graph 3 NNPA). Notary Colleges are committed to assist the operation of the No-
tary Chamber and the notaries. These colleges do not have the status of a separate 
legal person. Their status and functions are determined by the statutes of the No-
tary Chamber (Article 4, Paragraph 4 NNPA).  

− The notarial acts (deeds) and other attestations and verifications made by a notary 
within his scope of activity enjoy a binding probative force according to Article 
179, Paragraph 1 of the Code of Civil Procedure (CCP) 2007.18 Bulgarian notaries 
are entrusted with special tasks in the administration of  law. Whatever a notary 
certifies in a notarial deed (document), it carries a special binding probative force 
and enjoys public trust. 

− According to Article 2, Paragraph 3 NNPA every notary shall personally carry out 
the notarial and other activities stipulated by the law. Partnerships of notaries are 
permitted only in compliance with Article 34a NNPA. Bulgarian notaries are al-
lowed to ally and act together only under the condition of the so-called ‘civil-law 
société’ within the meaning of Articles 357 to 364 of the Obligations and Con-
tracts Act. This is a type of contractual partnership, which does not constitute a 
separate legal person (entity). The notaries may not carry out notarial and other ac-
tivities stipulated by the law, in the name of the ‘société’. Each of the allied nota-
ries shall keep separately his own official archives in compliance with Articles 28 
and 28a NNPA. The reason behind a ‘civil-law société’ of notaries in Bulgaria is to 
share a notary office and staff at lower cost. 

At the same time some key distinguishing features of today’s Bulgarian notarial system 
as compared to that of France concern:  

(i) The prohibition of nomination of a notary-successor or sale of notaries practice (of-
fice), i. e. the French system of the ‘droit de présentation’ is inadmissible under Bul-
garian law.19 Bulgarian notaries are not allowed to propose their own successor of the 
notary practice (for example, their own off-spring or at least trainee or assistant-
notary).  

(ii) Not admissible under current Bulgarian law are: formal (incorporated) partnerships 
of notaries with other professions (lawyers, accountants, bankers, brokers of real estate, 
etc.); fees negotiations with clients; involvement of more than one notary in any one 
transaction; offering services outside the notaries’ own district (area of practice within 
the meaning of Article 3 NNPA)20 and others. These compulsory legal restrictions are 
                                           
18 Prom. SG No. 59/20.7.2007, in force from 1.3.2008. 
19 Cf. Articles 8 to 16 NNPA concerning the acquisition of the capacity of a notary. 
20 According to Article 573, Paragraph 1 of the Civil Procedure Code notaries may not execute 

notary actions outside their region (district). Article 576 of the same Code provides that the 
notary action shall be null and void, if the notary has not been entitled to execute it because 
of breach of its Article 573, Paragraph 1. 
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balanced by the significant statutory role of Bulgarian notaries in company law matters, 
which is the most lucrative.  

III.2. Terms of Competence (Power) of the Notary 

According to Article 2, Paragraph 1 NNPA a notary under Bulgarian law is a natural per-
son, to whom the state assigns the notary activities stipulated by law. The terms of the com-
petence of Bulgarian notaries include authentication of legal transactions with “notary 
acts”21 (notarial deeds) under Articles 578 to 586 of the Civil Procedure Code; certification 
of a title to real estate, according to Articles 587 and 588 (the so-called ‘notary act of find-
ings’); certification (verification) of the date, contents and signatures of private documents 
(Articles 589 and 590), as well as of the veracity of transcripts and excerpts of documents 
and papers (Article 591); presenting of notary invitations and announcements (Article 592); 
protest of bill of exchange and order bills (Articles 496 to 504 of the Commercial Code), 
sea protest (Articles 347 to 353 of the Commercial Maritime Code); certificates (attesta-
tion) for appearance or non-appearance of persons before the notary for the performance of 
actions before him (the so-called ‘protocol of findings’ under Article 593 of the Civil Pro-
cedure Code); acceptance and return of documents and papers delivered for safekeeping 
(Article 594); giving references under the notary books, as well as execution of other notary 
actions envisaged in a law, according to Article 569 of the Civil Procedure Code.  

Under Bulgarian law notaries are considered to be holders of a public office (fonction-
naire public; officier public; öffentliches Amt)22 and vested with sovereign public au-
thority to set up authentic acts (notarial deeds and other public instruments) which have 
a binding probative force in court procedures, as well as before other state and munici-
pal authorities and persons (Article 2, Paragraph 1 NNPA and Article 179, Paragraph 1 
of the Civil Procedure Code). According to Bulgarian law the concept of an authentic 
act (acte public) and its probative (evidentiary) effect (probative value; force probante) 
is the same as in most other legal systems with a Latin-type notarial system. Authentic 
acts are those which a public official, invested with the powers to give public faith, has 
drawn up within the bounds of his authority and those which are drawn up by officials 
in the course of their duties. According to Article 179, Paragraph 1 of the Bulgarian 
Code of Civil Procedure a public instrument (‘official document’), drafted by an offi-
cial within the scope of his duties in the established form and under the established 
procedure, shall be an evidence of the statement made before him, as well as of the per-
formed in his presence actions. Notaries must be unbiased and impartial,23 otherwise 
their authentications could not enjoy public trust.  

                                           
21 „Нотариален акт” (translation into Bulgarian). 
22 Cf. Матеева, Ек., Независимост на нотариуса, Фенея, София, 2006, стр. 20-21, 30 et 

seq.; Димитров, Кр., Правно положение на нотариуса и Нотариалната камара, Сиела, 
София, 2012, стр. 31-32.  

23 Cf. Article 24 NNPA. 
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Being a true ‘civil-law notary’, Bulgarian notary has to ensure the authenticity and com-
pliance of these public deeds with the law,24 as well as their safekeeping,25 in order to 
make sure the effective development of their probative force and enforceability. Accord-
ing to Article 574 of the Civil Procedure Code notary proceedings regarding transactions, 
documents or other actions contradicting the laws, may not be executed; otherwise the 
notary action shall be null and void (Article 576). Upon the execution of a notary act (no-
tary deed), by which ownership is being transferred or another real right over a real estate 
(iura in re aliena) is being established, transferred, altered or terminated, the notary is 
obliged by law26 to check if the assignor is owner of the estate and whether the special 
requirements which the laws envisage for the conclusion of such transactions are present. 
The notary certifies in the deed the execution of this check indicating the documents cer-
tifying the ownership and the legal requirements (Article 586, Paragraph 3). It is impor-
tant to say that when the document for ownership of the assignor has not been entered in 
the land register (books for the entry), the notary may not execute the notary act (deed), 
until that document is being entered (Article 586, Paragraph 4). This is so, because with-
out the entering in the land register the owner (acquirer) could not oppose his right of 
ownership to third persons claiming to have acquired the real right of ownership from the 
same assignor (see Article 113 of the Ownership Act). The real right of ownership shall 
be certified by the relevant documents (notarial deeds, a will, court decisions in favor of 
the assignor, etc.). Where the assignor does not have such written evidences at his dis-
posal or if the presented documents are not sufficient, the right of ownership shall be 
checked by the notary following the procedure of Article 587, Paragraph 2 of the Civil 
Procedure Code, i. e. through a circumstantial check up on the acquisition of the owner-
ship by prescription through interrogation of three witnesses, determined by the mayor of 
the municipality, region or city-council or an official determined by him, in whose region 
the real estate is located. On the basis of these evidences the notary shall pass a motivated 
decree, by which the right of ownership of the assignor is recognized (Article 587, Para-
graph 3). After this the notary shall execute a notary act of ownership over the estate in 
favour of the applicant (the assignor). As far as notary procedures under Bulgarian law 
are considered to be a type of the non-contentious judiciaries (‘Protective Procedures’ in 
the meaning of Part VI, Chapter 49 of the Civil Procedure Code) they are subject to the 
principle of ‘ex-officio check’. According to Article 533 of the Civil Procedure Code the 
notary shall be obliged to check ex officio if the conditions for the issue of the requested 
act (notarial deed) exist. In compliance with this principle the notary may, on its own ini-
tiative, collect evidence and take into consideration any facts which were not pointed out 
by the party to the authenticated transaction.  

In addition, it is worth mentioning that under Article 417, point 3 of the Civil Procedure 
Code notary deeds, agreements or another contracts with notary certified signatures are 

                                           
24 Cf. Article 578 et seq. of the Civil Procedure Code.  
25 Cf. Article. 28 et seq. NNPA.  
26 Cf. Article 586, Paragraph 1 of the Civil Procedure Code.  
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considered to be legal ground for the issuance of an enforcement warrant concerning the 
contained in them obligations to pay monetary amounts or other replaceable sites, as well 
as obligations to give certain sites. If together with the application on the issuance of en-
forcement warrant such document under Article 417, point 3 is presented, the creditor 
may require from the court to pronounce immediate execution and to issue writ of execu-
tion, according to Article 418, Paragraph 1 of the Civil Procedure Code. The writ of exe-
cution shall be issued after the court checks if the notarial document is regular in the visi-
ble aspect, and shall certify the receivable which is subject to execution against the 
debtor. About the issuance of the writ of execution the court shall make a due note on the 
presented document and on the enforcement warrant. The enforcement warrant, with the 
mark of issued writ of execution, shall be handed by the bailiff. 

Notaries in Bulgaria are authorized to carry out notarial and other legal services stipulated 
by the law (Article 2, Paragraphs 1 and 3 NNPA). The notion ‘other activities’ is specified 
in Article 22 NNPA. According to it, if assigned by the parties, the notary may, in connec-
tion with the notary proceedings, prepare and inspect draft documents, give verbal and writ-
ten consultations, mediate for clarification of the true will of the parties, make inquiries, 
provide documents, as well as may be executor of a will or manager of property.  

III.3. Basic Principles of Bulgarian Organizational Notary Law  

The basic principles governing the legal status of Bulgarian notaries are as follows: 

(1) Principle of Independence and Lawfulness 

According to Article 17, Paragraph 1 NNPA the notary shall be independent in fulfill-
ment of his functions and shall be subordinated only to the law. He is obliged by virtue 
of the law to perform his duties only in accordance with the exact meaning of the laws. 
Notaries, while holding a public office, are independent of the State.27 They are not 
bound to operative instructions by the Minister of Justice, because the Minister of Jus-
tice does not have the position of a ranking (superior) authority in respect of the nota-
ries in Bulgaria. Notaries exercise their profession in their own name (not in the name 
of the State) and for their own account. Notaries are not appointed by the Minister of 
Justice. They acquire their capacity only upon their entering in the register of the No-
tary Chamber upon a decision of the Council of Notaries in accordance with Articles 
14 and  16 NNPA and after the swearing oath before the Council of Notaries (Article 
15 NNPA). The Order of the Minister of Justice, as indicated in Article 12, Paragraphs 
3 and 4 NNPA, constitutes only a legal ground for entry of the candidate classified in 
the competition for the respective precinct in the register of the Notary Chamber.  

Under the conditions and by the order, indicated by Articles 6 to 16 NNPA, Bulgarian 
notaries acquire their notarial capacity termless (permanent) and shall lose it only on 4 

                                           
27 Cf. Матеева, Ек., Независимост на нотариуса, op. cit., p. 45 et seq. 
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grounds, as indicated by the exhaustive enumeration in the provisions of Article 35 
NNPA: 

1. Upon a written request of the notary to the Council of Notaries; 
2. In case of death, or judicial disability; 
3. For reasons due to legal obstacles for the acquisition of the capacity of a notary un-
der Article 8 or for incompatibility under Article 9 NNPA, and 
4. On imposing of a disciplinary penalty under Article 75, Paragraph 1, point 4 NNPA, 
i. e. for incapacitation for a period of 3 months to 5 years. 

A notary can be moved to another area of practice (court region/district) within the 
meaning of Article 3 NNPA28 only on the grounds of his motivated application to the 
Minister of Justice, provided that there are ‘important reasons’ for the moving and if 
there is a vacant position for a notary in the target court region according to Article 10 
(cf. Article 34b, Paragraph 1 NNPA). ‘Important reasons’ within the meaning of Article 
34b, Paragraph 2 NNPA are considered to be such circumstances which appear inde-
pendently and beyond the intention (control) of the notary, after he/she has obtained 
his/her notarial capacity. These circumstances may be related to the notary health 
status, family status, etc. and in all cases they have to lead to full or partial impossibil-
ity for the respective notary to exercise his or her functions in the present area (region) 
of action. The scope of disciplinary penalties according to Article 75 NNPA does not 
include the possibility of permanent (termless) incapacitation of the notary or his 
forced movement to another area (region) of action on the initiative of the Minister of 
Justice. The Minister of Justice is not empowered to consider and judge on disciplinary 
cases instituted against notaries, because he does not have any disciplinary power over 
independent notaries. The Disciplinary Commission of the Notary Chamber has the ex-
clusive power to enact a decision on a disciplinary case in respect of notaries and assis-
tant-notaries (Articles 72 and 79 NNPA). Regarding the disciplinary liability of Bulgar-
ian notaries the Minister of Justice has only the right to make a proposal for instituting 
of disciplinary proceedings against a notary or an assistant-notary (Article 77, Para-
graph 1 NNPA), but he may not impose on his own disciplinary penalties. Basically, 
the Minister of Justice is empowered by virtue of Article 80b, Paragraph 1 NNPA only 
to exercise control over the practice of every notary in Bulgaria regarding the obser-
vance of the legal provisions and the Statutes of the Notary Chamber. The Minister of 
Justice assigns to inspectors of the Inspectorate of the Ministry of Justice in compliance 
with the Judicial System Act, as well as to the so-called ‘inspecting notaries’ under 
Article 80c, Paragraph 4 NNPA29 to carry out joint inspections. Inspections of notary 

                                           
28 It provides that the area of practice of the notary shall coincide with the region of the 

respective regional court (the lowest court in Bulgaria). 
29 In respect of the status of the inspecting notaries Article 80c NNPA provides that nominated 

for this position shall be members of the Notary Chamber with more than 10 years length of 
general juridical practice, of which 3 years in the capacity of a notary. The inspecting 
notaries shall be elected by the General Assembly of the respective Regional Notary College 
under Article 4, Paragraph 3 NNPA for a period of 3 years. The decision shall be taken by a 
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office shall be assigned by an Order of the Minister of Justice ex officio, on occasion of 
a warning or complaint by an interested person, as well as on a proposal by the Notary 
Chamber (the Council of Notaries). A copy of the written records drawn up for the 
findings of the inspections shall be sent to the Council of Notaries.  

Being independent and subordinated only to the law, Bulgarian notaries bear pecuniary 
liability for any damages, caused by guilty failure to fulfill their official duties, in ac-
cordance with the provisions of the Obligations and Contracts Act (Article 73, Para-
graph 1 NNPA). Their liability for damages is limited up to the amount of the certified 
material interest within the meaning of Articles 96 and 97 NNPA. The State shall not be 
responsible (liable) for the activities of the notary (Article 73, Paragraph 2 NNPA). The 
notary is also liable for the damages caused by his assistant-notary as a result of failure 
to fulfill the latter’s official duties. For such damages the notary shall be jointly liable 
(Article 40, Paragraph 3 NNPA). The notary has also to pay compensation for damages 
caused by guilty failure of the employees of the notary office according to Article 49 of 
the Obligations and Contracts Act. Taking into consideration these legal provisions on 
notaries’ pecuniary liability for damages, the notary is obliged by virtue of Article 30 
NNPA to be insured for the time of his professional practice for the damages, which 
could occur as a result of culpable failure to fulfill his duties, as well as of the duties of 
the assistant-notary and the employees in the notary office. The minimal and the 
maximal amount of the insurance amount shall be determined by the Notary Chamber. 
The notary is obliged, within 7 days from the conclusion of the insurance contract in 
accordance with the provisions of the Insurance Code, to present to the Notary Cham-
ber a copy of the insurance policy. Bulgarian law also provides  that the General As-
sembly of the Notary Chamber shall create a guarantee fund for the damage-
compensation for occurrence of risks or expired or not renewed insurance uncovered 
by the mandatory (obligatory) insurance (Article 57, point 5 NNPA).  

Upon the enactment of the order for registration the candidate for notary is obliged by 
virtue of the law to provide his own notary office, which can also be done jointly with 
other candidates or acting notaries of the same court region. According to Article 13, 
Paragraph 2 NNPA the office of the notary shall have two or more functionally con-
nected premises where his seat and official archives shall be located. The notary may 
have only one office in his area of practice. The office shall correspond to the require-
ments, guaranteeing the safekeeping of the notary archives and the precise fulfillment 
of the professional duties of the notary. The notary office has employees at disposal of 
the notary (Articles 49 and 50 NNPA). The notary is empowered to assign to an em-
ployee of his notary office to present announcements and papers under the conditions 
and by the order of Articles 37 to 58 of the Civil Procedure Code. The employees are 
obliged by virtue of the law to recpect confidentiality under the conditions, established 
for the notary itself by Article 26 NNPA.  
                                                                                                           

majority of more than half of the attending members. The total number of the inspecting 
notaries cannot be less than 10. After the election the Council of Notaries shall draw up a list 
if the inspecting notaries and shall present it to the Minister of Justice. 
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The official archives of the notary are inviolable and nobody shall have the right of access 
thereto without the consent of the notary, except in cases stipulated by a law (Article 21, 
Paragraph 1 NNPA). If the notary is absent or he/she is not in position to fulfill his func-
tions and there is no one to substitute him in the region in compliance with Articles 46 and 
47 NNPA, he/she is obliged to notify the judge for the entry in the land register, who shall 
take over the substitution meanwhile for carrying out any urgent notarial activities. If the 
notary has not provided access to the notary archives, necessary for his substitution, for the 
purposes of urgent notary activities the Chairman of the respective regional court, at the re-
quest of the interested person, shall order entry in the notarial office, opening of the neces-
sary archives and carrying out the notary activity by the judge for the entry (Article 48 
NNPA). The person, who has obtained access to the official archives of the notary, shall be 
obliged to recpect confidentiality under the conditions, established for the notary, and to in-
form him about the activities carried out with the archives (Article 21, Paragraph 2 NNPA).  

The independence of the notary is guaranteed also by his legal right to free access to 
the administrative and judiciary offices, by his right to make inquiries on cases and 
files, as well as to require copies, transcripts and documents, and to receive references 
and certificates with priority (Article 19, Paragraph 1 NNPA). According to the novella 
of Article 19, Paragraph 2 NNPA (SG No. 82/2009, in force as of 1.1.2010) the notary 
is entitled to access the National Database “Population”, maintained by the Ministry of 
Regional Development and Public Works, as well as the National Automated Informa-
tion Fund for Bulgarian Personal documents (the so-called “National Registry for Bul-
garian Personal Documents”), under conditions and by order, specified in the Regula-
tions, issued by the Council of Ministers. By virtue of Article 20 NNPA the notary has 
the legal right to meet his clients in private, irrespective of any circumstances. In ful-
fillment of his official functions the notary shall meet in private the persons who have 
requested his assistance, unless they wish other persons to be present. 

Notaries in Bulgaria dispose also of considerable economic independence being au-
thorized to collect notarial fees (taxes) for their notaries activities, as well as for other 
activities carried out upon assignation by the parties under Article 22 NNPA. ‘Notarial 
fee’ in the context of the NNPA is the remuneration paid by the parties directly to the 
notary for the provided services (§ 1 of the Additional Provisions to the NNPA). By 
virtue of Article 86, point 1 NNPA the notarial taxes shall be paid by the parties to the 
notary, in whose official archives the respective authentication (verification or another 
notary activity) has been registered. For the collection of notarial fees the notary shall 
issue an invoice in two or more equivalent copies, signed by him, one of which shall be 
presented to the liable person (Article 89, Paragraph 1 NNPA). The invoice indicates 
the provisions, on whose grounds the taxes (fees) are due, the certified material interest 
(for the so-called ‘proportional notarial fees’ under Article 91 NNPA) or the time 
spent,30 the amount of the due taxes and the additional expenses, the amount of the re-
ceived advance payment (if any) and the consequences for failure to pay. For the un-

                                           
30 Cf. Article 93 NNPA on the fees for spent time. 
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paid notarial fees the notary may require issuing of an order for execution under Article 
410, Paragraph 1 of the Civil Procedure Code, irrespective of their amount (Article 89, 
Paragraph 3 NNPA). The notary is obliged to keep accounting records according to the 
provisions of the Accountancy Act (Article 33 NNPA).  

Being an independent (‘free’) civil-law notary, Bulgarian notary is subject by virtue of law to 
the system of obligatory (compulsory) social insurance schemes under the conditions and by 
the order established for the freelance practicing persons, according to Article 31 NNPA.  

2. Principle of Impartiality 

Notaries in Bulgaria are committed to objectivity. The provision of Article 24 NNPA 
provides that in fulfillment of their official functions notaries cannot take side. Unlike 
the attorney-at law (advocate, lawyer) under the Advocacy Act he/she may not unilat-
erally represent the interests of one party, i. e. he/she is not allowed to have a ‘principal 
(mandator)’ in the notary proceedings. This is because notaries are called upon to en-
sure equitable legal and contractual relations so as to avoid conflicts before litigation. 
They have to create legal certainty according to the laws. The notary may not execute 
notary actions where a party to the notary proceedings or a participant therein is the no-
tary himself, his/her spouse or the person with whom he/she lives in a factual matrimo-
nial cohabitation, his/her relatives by a direct ascending and descending line, those by 
lateral branch up to the 4th degree, by marriage up to the 1st degree, as well as the per-
sons, to which the notary is a trustee, guardian, adopted or adopter or a person from ac-
cepting family (Article 575, Paragraph 1 of the Civil Procedure Code). The prohibi-
tions of this Article shall also be applied in cases, where the transaction or the docu-
ment subject to authentication or verification contains a provision to the benefit of any 
of the persons envisaged above. The notary action shall be null and void, if those legal 
prohibitions have been violated (cf. Article 576 of the Civil Procedure Code). In order 
to ensure the principle of impartiality of the notary Bulgarian law provides that the no-
tary cannot be simultaneously Member of the Parliament, minister, mayor or municipal 
counselor; to occupy a post in a state or municipal body; to work under legal terms of 
employment; to carry out lawyer’s activity; to carry out trade activity, to be manager or 
participate in supervisory, managing and control bodies of trade (commercial) compa-
nies or cooperatives (cf. Article 9, Paragraph 1 NNPA). The notary shall lose at once 
his capacity for incompatibility under Article 9 (cf. Article 35, point 3 NNPA). In such 
cases he/she is not allowed to carry out whatever notary or other activities, provided by 
NNPA, and his/her official archives shall be closed (Article 36, Paragraph 1 NNPA). In 
cases of discontinuing the activity of Member of the Parliament, minister, mayor or 
municipal counselor the capacity of the notary shall be reinstated under the conditions 
of Article 39 NNPA. The capacity of the notary shall be restored at his request upon 
suspension of his activity of Member of the Parliament, minister, mayor or municipal 
counselor. The request for restoring the capacity shall be extended to the Council of 
Notaries within 1 month from the suspension of the activity (Article 39, Paragraph 2 
NNPA). The restoration of the capacity shall be entered in the register of the Notary 
Chamber under Article 14 NNPA.  

The legal duties of the notary to protect the rights and interests of the parties to the notar-
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ial proceedings, as stipulated by the provisions of Article 25 NNPA, do not contradict the 
principle of impartiality. The notary has the duty to protect the rights and interests of the 
parties, to guide them, to clarify their will and the actual situation, to introduce to them 
clearly and unambiguously the legal consequences and to make no omissions or tardiness 
in working, which could lead to violation of their rights. By doing so, the notary has al-
ways to respect his public duty to remain impartial and he/she cannot take side. 

3. Principle of the Limited Area (Region/District) of Practice 

The competence of the notary as specified in Article 2, Paragraph 1 NNPA and Article 569 of 
the Civil Procedure Code is limited in terms of his territorial reference. The area of practice of 
the notary shall coincide with the region of the respective regional court (Article 3 NNPA). The 
notary may execute notary actions only inside his area (district/region) of practice (Article 573, 
Paragraph 1 of the Civil Procedure Code). The notary action shall be null and void provided that 
its execution violates this principle of territorial limitation (cf. Article 576 of the Civil Procedure 
Code). In relation to some explicitly specified notarial activities Bulgarian law establishes the 
rule of “notarial competence per place”. The notary acts for transfer of ownership or for the es-
tablishment of real rights over real estates and certification of ownership over a real estate shall 
be executed exclusively by the notary in whose notarial district (area of practice) the estate is lo-
cated (Article 570, Paragraph 1 of the Civil Procedure Code). The entries in the land register 
with regard to real estate shall be made upon an Order of the judge for the entries by the entries 
office, in whose district the estate is located. All other notary actions, as well as any wills, may 
be executed by any notary in the country, irrespective of the relation between the area (re-
gion/district) of his practice and the geographical location of the property concerned (cf. Article 
570, Paragraph 2 of the Civil Procedure Code). The notary action shall be null and void, if the 
notary has not been entitled to execute it because of infringement of the rule of “notarial compe-
tence per place” (cf. Article 576 of the Civil Procedure Code).  

4. Principle of Availability of Notarial Services 

Bulgarian legislation contains certain provisions designed to guarantee a full-cover and 
balanced provision of notarial services all over the country. The provisions of Article 
10, Paragraph 1 NNPA regulate the geographical distribution of the notarial offices in 
the country. The positions of notaries in each court region (district) cannot be less than 
two. For 10 000 citizens in certain court region (district) one position for notary shall 
be opened. The vacant positions of notaries are to be occupied on the grounds of com-
petition set by an Order of the Minister of Justice. The Council of Notaries is entitled to 
announce its opinion within 14 days. The Minister of Justice may also set a competi-
tion on a proposal by the Council of Notaries. The enacted Order of the Minister of 
Justice shall be promulgated in the State Gazette. If more notaries are needed than 
those determined by Article 10, Paragraph 1 NNPA the Minister of Justice is entitled, 
on his own initiative, or on a proposal by the Council of Notaries, to open additional 
positions of notaries in the respective region (Article 10, Paragraph 4 NNPA). As indi-
cated above, the Minister of Justice has the exclusive power to permit the moving of a 
notary registered in the Notary Chamber to another court district (region of practice) 
(cf. Articles 10, Paragraph 5 and  34b NNPA). 
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When there is no notary in the court district (region), because all positions for notaries 
within the region are open (vacant), all notary activities shall be carried out ipso iure by 
the judge for the entries in the land register at the regional court (Article 82, Paragraph 
1 NNPA). In towns and villages without a notary or regional court the bodies of local 
(municipal) administration are empowered by Article 83 NNPA to certify the signatures 
on private documents, which are unilateral acts and which are not subject to entry (for 
example, a power of attorney, any specimens, diverse statements of witnesses, affida-
vits, declarations of legitimatizing of a child, consent of a parent in respect of the adop-
tion of his child by another person, etc.), the signature and contents of an authorization 
under Article 37 of the Obligations and Contracts Act, as well as to certify any copies 
and abstracts of documents and papers.  

In order to guarantee the principle of availability of notarial services Bulgarian legisla-
tor provides the compulsory rule of continuity of the notarial practice. In compliance 
with the provision of Article 27 NNPA the Minister of Justice shall fix the office hours 
of the notary offices and the conditions, under which they can be temporarily closed.31  

The principle of availability of notarial services is guaranteed also by Article 23 NNPA 
which imposes to Bulgarian notaries a public duty for considering of every motion for 
notary assistance (service). The notary shall consider all requests for assistance, ad-
dressed to him, unless he himself is interested in carrying out the requested activity or 
he has special relations with the party, which raise reasonable doubts as to his imparti-
ality, as provided under Article 24 NNPA. Any refusal to execute a notary authentica-
tion (certification) shall be subject to appeal by a private complaint before the district 
court (Article 577, Paragraph 1 of the Civil Procedure Code). For any refusals to exe-
cute an entry separate registers shall be kept. Where the court revokes the refusal of the 
notary, the entry shall be considered done at the moment of the submission of the 
application for it (Article 577, Paragraph 3 of the Civil Procedure Code). 

The principle of availability of notarial services under Bulgarian law is guaranteed also 
by the rules on the substitution of a notary, as set forth by Articles 46 to 48 NNPA.  

а) Substitution by an assistant-notary, who has acquired the legal capacity for 
substitution 

If a notary is absent or he/she is not in condition to fulfill his functions, he/she can be sub-
stituted by his/her assistant-notary, provided that the latter has served at least three years 
within the meaning of Article 8, Paragraph 2 NNPA and has successfully passed the exa-
mine under Article 46, Paragraphs 3 to 7 NNPA, as specified in Regulation (Ordinance) 
No. 2/18.6.2003, issued by the Minister of Justice (Prom. SG No. 59/2003). In this case the 
assistant-notary acting in substitution shall carry out on his own all activities within the 

                                           
31 Cf. Articles 27 and 28 of Regulation (Ordinance) No. 32/29.1.1997 on the Official Archives 

of the Notaries and Notarial Offices, issued by the Minister of Justice (prom. SG 
No. 12/1997). 
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scope of competence of the notary, adding to his signature the words “in substitution” (cf. 
Article 46, Paragraph 1 NNPA). For the purposes of acquiring the legal capacity for substi-
tution, the notary and his assistant-notary shall file a written application to the Minister of 
Justice, enclosing the necessary documents, as stipulated in Article 46, Paragraph 2 NNPA, 
and indicating the term (period) of substitution, which cannot be longer than two years con-
sidered from the date of entry in the register kept by the Notary Chamber. The candidate for 
assistant-notary by substitution shall pass an examine under the conditions and by the order 
determined by the above mentioned Regulation No. 2/18.6.2003, only for the first an-
nounced period of substitution. The examine shall be administered by a three-member 
board (commission) of examiners, composed of: a representative of the Minister of Justice, 
appointed by him, one notary and one inspector-notary, appointed by the Council of Nota-
ries (Article 46, Paragraph 4 NNPA). Upon the written records with results from the exam-
ine the Minister of Justice, within 7 days, issues an Order for entering in the register of the 
Notary Chamber the legal capacity for substitution.  

b) Substitution by another notary of the same district (region/area of practice) 

If an assistant-notary having the legal capacity of substitution within the meaning of Article 
46 NNPA is not available the notary can be substituted by another notary of the same dis-
trict within the meaning of Article 3 NNPA (Article 47, Paragraph 1 NNPA). The relations 
between them are to be settled by a contract (Art. 47, Paragraph 1 NNPA. The substituting 
notary shall use the official archives of the substituted notary, affixing his signature and seal 
on the certified document, stating the fact of the substitution. If during any period of substi-
tution the location of the official archives of the substituted notary has to be changed, the 
notary shall inform immediately the Chairman of the respective regional court about the 
change of the location of the official archives (cf. Articles 29 and 47, Paragraph 3 NNPA). 
The period of substitution by another notary may not be longer than two years, considered 
from the conclusion of the contract under Article 47, Paragraph 1 NNPA. 

c) Substitution by the judge for the entry in the land register 

If there is no one to substitute the notary in the respective district (area of practice) 
within the meaning of Article 3 NNPA, the notary who is not in position to fulfill his 
functions is bound by the public duty to notify immediately the judge for the entries, 
who shall take over the substitution for carrying out urgent notarial activities (Article 
48, Paragraph 1 NNPA). In this case the judge, acting in substitution, shall use the offi-
cial archives of the substituted notary, affixing his own signature and seal on the certi-
fied document, stating the fact of substitution.  

It should be pointed out that under Bulgarian law the bodies of the local (municipal) 
administration are not empowered to carry out notary functions in substitution of a no-
tary, when he/she is absent or is not in condition to fulfill his/her activities. 

5. Principle of Confidentiality 

Like all independent notaries in other civil-law countries Bulgarian notary is bound by 
the public duty to recpect confidentiality about the circumstances, having become 
known to him in connection with his official activities. According to Articles 26 and 49 
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NNPA notaries and their employees (staff in the office) shall be obliged to keep secrecy 
vis-à-vis side and they cannot use the information acquired for their own or somebody 
else’s profit. This duty to recpect confidentiality applies to all matters that have come 
to their knowledge during exercise of office. Within his scope of activity the notary is 
entrusted with the administration of personal data and is entitled to access many impor-
tant databases of information in the country. In all cases of notary authentications or 
certifications related to assignment, establishment, change or termination of real rights 
in real estate the notary has the public duty to make a check in the databases referred to 
in Article 19, Paragraph 2 NNPA, i. e. the National Database “Population”, maintained 
by the Ministry of Regional Development and Public Works, as well as the National 
Automated Information Fund (National Registry) for Bulgarian Personal Documents 
(cf. Article 25, Paragraph 3 NNPA). In addition, before compiling the respective deed 
the notary has the duty to check the existence of imposed securing measure under the 
Act on Divestment in Favour of the State of Property Acquired from Criminal Activity 
(Article 25, Paragraph 2 NNPA). Since 2009 the Notary Chamber of Bulgaria adminis-
trates a computerized information system containing a database – part of the official 
archives of the notaries, including registers of the wills as well as of the powers of at-
torney (proxies). According to Article 28b NNPA the right to access to the information 
system and the data to be entered shall be determined by an Ordinance, issued by the 
Minister of Justice upon coordination with the Council of Notaries.32 Notaries are al-
lowed to pass on to third persons information about circumstances, having become 
known to them in connection with their work, only with the explicit consent of all par-
ties involved, except for cases stipulated by the law (for example – under The Money 
Laundering Act). The duty of the notary to recpect confidentiality regards also the pe-
riod of time when he/she does not carry out his/her  functions or when his practice has 
been discontinued (Article 26, Paragraph 2 NNPA). 

ІV. Access to the Profession of a Notary 

In contrast to the practice of some other ex-socialist States, like Poland for example, 
whose legislation does not contain any formalized numerus clausus to limit access to 
the profession of notary,33 Bulgarian legislator provides strict rules in relation to open-
ing positions of notaries (Article 10 NNPA) and introduces a wide range of require-
ments for the acquisition of capacity of a notary. According to Article 8, Paragraph 1 
NNPA the capacity of a notary can be acquired by a legally capable (able-bodied) natu-
ral person of age up to 60 years, who is EU or EEA Member State citizen and: 
1. Who has graduated higher education with a university degree ‘Master of Law’; 
2. Who has acquired juridical capacity according to the Judicial System Act;  
                                           
32 Cf. Articles 2a and 9a of Regulation (Ordinance) No. 32/29.1.1997 on the Official Archives of the 

Notaries and Notarial Offices, issued by the Minister of Justice (prom. SG No. 12/1997). 
33 Cf. Shaw, G., Notaries in Central Europe: Transformation as Reprofessionalisation, op. cit., 

p. 145. 
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3. Who has three years time of service as a judge, prosecutor, senior investigator, inves-
tigator, lawyer, arbitrator, junior judge, junior prosecutor, court assistant at the Supreme 
Cassation Court and the Supreme Administrative Court, prosecutor’s assistant at the 
Supreme Cassation Prosecution and at the Supreme Administrative Prosecution, bailiff, 
state bailiff, private bailiff, assistant private bailiff, notary, judge for the entries, assis-
tant-notary, scientist in legal subject, court inspector, expert on the legislation or in the 
bodies of the judiciary authority, jurisconsult (legal expert or legal advisor of compa-
nies, public bodies, etc.), legal advisor or expert on legal issues in a State or Municipal 
Department, a person, who works at the position of “investigating policeman with de-
gree in Law” in the system of the Ministry of Internal Affairs or is an investigating po-
liceman with a degree in Law in the Ministry of Defense or an investigating customs 
officer at Customs Agency; 
4. Who has not been convicted for premeditated crime, regardless of any subsequent 
rehabilitation;  
5. Who is not deprived of the capacity of a notary;  
6. Who has not been deprived of the right to carry out the profession of a lawyer or to 
exercise trade activity;  
7. Who is not under proceedings for insolvency, or who has not been reinstated in his 
rights as insolvent, or who has not been sentenced for bankruptcy; 
8. Who is entered in the register of the Notary Chamber under Article 5 NNPA. 

The candidate to become a notary should also meet the criteria of incompatibility with 
other positions and legal professions, as set forth in Article 9 NNPA. They were already 
discussed above in relation to the principle of incompatibility.  

Vacant positions of notaries may be occupied only on the grounds of a competition set 
by an Order, enacted by the Minister of Justice and promulgated in the State Gazette 
(Article 10, Paragraphs 2 and 3 NNPA). Candidates have to apply in writing to the 
Minister of Justice for the participation in the competition within 1 month from the 
promulgation of the Minister’s Order. Each candidate may choose up to 3 court regions 
(magisterial precincts) in one competition (Article 11, Paragraph 1 NNPA).  

The conditions and order of carrying out the competition are determined by Regulation 
(Ordinance) No. 36/7.1.1998, issued by the Minister of Justice upon coordination with 
the Council of Notaries (Prom. SG No. 3/1998). The competition exam is administered 
by a five-member board (commission) of examiners, composed of: Chairman – a rep-
resentative of the Minister of Justice, and Members: a judge of the Supreme Cassation 
Court, appointed by the Chairman of the Supreme Cassation Court, two notaries, ap-
pointed by the Council of Notaries and a university lecturer with academic rank on 
civil law sciences appointed by the Minister of Justice (Article 12, Paragraph 2 NNPA). 
The commission shall send the records with the results from the competition to the 
Minister of Justice who, within 14 days, shall issue an Order for entry of the applicant 
classified for the respective court precinct (district) in the register of the Notary Cham-
ber under Article 5 NNPA (Art. 12, Paragraph 3 NNPA). The order shall be announced 
to each applicant for the respective court precinct (district) and to the Council of Nota-
ries. It is subject to appeal by the order of the Administrative Procedure Code.  
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Upon the enactment of the Minister’s Order for entry of the applicant in the register of 
the Notary Chamber, he/she should provide a notary office in accordance with the provi-
sions of Article 13 NNPA. Within 2-month term from the enactment of the Minister’s Or-
der for entry the applicant has to file an application for his/her entering in the register of 
the Notary Chamber (Article 14, Paragraph 4 NNPA). The Council of Notaries shall carry 
out inspection of the notary office of the candidate. The inspection should find place 
within one month from filing the application for entry (Article 14, Paragraph 5 NNPA). 

The entering of the applicant in the register of the Notary Chamber should be carried 
out by a decision of the Council of Notaries, taken in compliance with Article 14, Para-
graphs 1 and 2 NNPA. Upon issuance of this decision the candidate to be a notary shall 
be sworn before the Council of Notaries (Article 15, Paragraph 1 NNPA). A list of oath 
shall be signed upon swearing the oath. The entering in the register of the Notary 
Chamber may not be made before signing the list of oath by the applicant (Article 15, 
Paragraph 3 NNPA). 

The following relevant circumstances are subject to entering in the register kept by the 
Notary Chamber: 
1. The area of practice (magisterial precinct) of the notary; 
2. The name and the unified citizen code of the notary; 
3. The name and the unified citizen code of the assistant-notary (if any); 
4. The address of the notary office 
5. The term of office of the assistant-notary (if any), including cases of substitution of 
the notary; 
6. The name and headquarters of the insurance company, as well as the amount of in-
surance coverage;  
7. The circumstances under Articles 41, 42 and 46 NNPA in respect of the assistant-
notary (if any). 

The capacity of a notary shall be acquired at the moment of entry in the register of the 
Notary Chamber. According to Article 2, Paragraph 2 NNPA only persons, who have 
been entered in the register of the Notary Chamber may practice as notaries in Bul-
garia.  
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В увода на статията се маркират трите неуспешни 
опита за създаване на писана конституция на 
Европейския съюз (ЕС) – на А. Спинели от 1984 г., на 
Ф. Хърман от 1994 г. и Конституцията за Европа на 
Конвента, ръководен от Валери Жискар Д‘Естен от 
2004 г. 

Формулират се три възможни сценария за конс-
титуционализация на правото на ЕС: 

1. Създаване на завършена кодифицирана писана 
конституция на ЕС, 

2. Постепенно формиране на конституция на ЕС, 
като се следва модела за развитие на европейската 
конструкция за „построяване на кораба при плаване в 
открито море“, 

3. Обособяване на тялото на конституция на ЕС, 
чрез екстраполиране на разпоредбите на Хартата на 
основните права на ЕС и разпоредбите, които се от-
насят до институциите и управлението на ЕС. 

В разработката се анализират отношенията меж-
ду основните закони на националните държави, над-
националните конструкции, йерархията и контра-
пунктуализма на конституционните правопорядъци. 

В заключение се отстоява разбирането, че писаната 
конституция на ЕС би повишила легитимността и би 
ограничила демократичния дефицит, както и би спо-
собствала за утвърждаване на идентичността на ЕС. 
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Prof. Evgeni Tanchev, Ph.D. 

Perspectives 
on Constitutionalization 
of EU Law: 
The Issue of Emerging Hierachies 
in the Context 
of Constitutional Pluralism 

 

I. Introductory Remarks 

Since future perspectives on constitutionalization of EU law like all the issues in the context 
of rationalism emanate from the past and present phenomena it is worth reminding the three 
previous steps in the constitutionmaking within the European integration context that 
started within the Communities context preceding the Maastricht EU foundation. 
A. Spinneli’s, F. Herman’s and Giscard’s convention (Treaty for the Constitution for 
Europe (hereinafter ‘TCE’) drafts might be seen as unsuccessful three jump attempt exer-
cise if we appeal to Olympic sports terminology.  
No doubt, by ruling out the constitutional terminology but not the substance the Lisbon Treaty 
unmasked the TCE which has been addressed in Joe Whiler’s metaphor as a treaty masque-
raded as a constitution or a constitution masqueraded as a treaty.1 After being so high in the 
“wanted list”, after being so much chased and hunted the idea of a written constitution was for 
the third time successfully defeated and EU emerged with Lisbon Treaty that has more than 
90% TCE in substance but avoiding any reference on being a constitution. This outcome was 
easy to predict as early as in 2004 when happy ending ratification was out of the horizon.2 
The Convention for the Future of Europe has been extensively criticized for not ad-
dressing or not resolving issues that were instrumental to the drafting of the EU consti-
tution. It seems in other areas the convention was too ambitious to address and to re-
solve too many issues in this way blending and overburdening its constitutional agenda 
with other problems it should avoid to tackle or resolve in a single move.  

                                           
1 J. Weiler, Hard Choices, www.law.nyu.edu./clppt/program 2003/readings/weiler.pdf; for more 

arguments on the dual nature of DTC see also A. von Bogdandy, The Preamble in Ten 
Reflections on the Constitutional Treaty for Europe ed. B. de Witte Firenze, 2003, 4; P. Craig, 
Constitutions, Constitutionalism and the EU, European Law Journal, 2001, vol. 7, No. 2, 125-150. 

2 E. Tanchev, Wine Bottling Legitimacy or EU Legitimation by a Written Constitution. 
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Probably the trickiest was resolving the two tasks at once and in a single document – 
preparing a written EU constitution, on the one hand, and the EU Founding treaties 
simplification, on the other. In one and single move the Convention produced an exten-
sive document which is one of the best pieces of codification of the primary EU law so 
far but by winning the competition in excellence in legal drafting simplifications went 
so far away from making a constitution. Further unhappy ending ratification was easy 
to predict. With all its complexity and length TCE was the best example of unrefer-
endable document that is difficult to be articulated in every detail – especially the part 
on the policies by a university professor and certainly beyond the reach of understand-
ing of the sovereign electorate 90% of which is not familiar with its own nation state 
constitution that sometimes in some countries might be subject to referendum.  
I will, however, try to avoid and skip all the “ifs” and “catch 22’s” hindering or ruling 
out a written constitution perspective of a supranational non-state entity by stepping on 
the modern legal and political theory achievements of Ingolf Pernice’s multilevel con-
stitutionalism and constitutional pluralism constructs that provide an option for a writ-
ten constitution beyond nation state.3 
Further I will attempt to develop several options to extract most of the political will and 
normative content that has been consented by the Member States and peoples of 
Europe and is already in the Lisbon Treaty. This seems to be the most effective, plausi-
ble and low social price option to separate a body of the EU constitution that in the 
words of Thomas Paine every citizen can carry and take out of his pocket to bring it to 
the government when it abuses its powers and abrogates human rights. A piece of a 
written constitution that hierarchically is shaped by external and internal borders like in 
Schengen space citizens can understand EU government, know their rights and the 
means to defend them and move free within the borders of the EU.  

II. Possible Scenarios for EU Constitutionalization in the Near Future 

A productive starting point would be that the constitutional orthodoxy should not be 
used as a shield against supranational constitutionalism but instead past constitutional 
theory and experience within the nation state context would be adapted and applied in 
order to be instrumental and mould future constitutional developments in the EU. 
Constitutional pluralism in the EU has transformed constitutional monism that has been the 
only possible constitutional option where a written constitution is a nation state monopoly. 
Contemporary constitutionalism follows multilevel governance on the supranational level 
in Europe and to a less extent in the globalization context. Supranational constitutionaliza-
tion has been founded, coexists and interacts with full-fledged national and infra-national 
                                           
3 See I. Pernice, The Global Dimension of Multilevel Constitutionalism: A Legal Response to 

the Challenges of Globalisation, Common Values in International Law, Essays in Honor of 
Christian Tomuschat, N. P. Engel Verlag, 2006, 973–1003; I. Pernice, Multilevel 
Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution-making Revisited, 
CMLRN 36, 703–750; N. Walker The Idea of Constitutional Pluralism, EUI WP, Law No. 2002. 
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levels of government entrenched and systems of fundamental human rights in the nation 
state constitution. Synchronization and balance within the multilevel governance has been 
achieved by division, cooperation and conflict resolution between powers and institutions 
which are the true instrumental fabric of constitutionalism. Simultaneous action of different 
constitutional orders has been achieved by adapting the national constitutions to the unwrit-
ten EU constitution in the norms from the Founding treaties, some of acquis 
communautaire legislation and European Court of Justice (hereinafter ‘ECJ’) jurisprudence.  
On the side of nation state constitutions the most remarkable trends in this development 
have been opening or dehermetizing of the constitutions and transfers of powers to the 
EU institutions as a precondition for the supremacy of the EU law.  
EU constitutional order has been founded on the principle of conferral of powers 
through the partial transfer of sovereign competence from the nation state to the supra-
national EU institutions in order to create pooling of sovereignities effect to multiply 
the ability of Europe to cope with globalization challenges. 
So far, three possible scenarios in the future EU constitutionalization might be identified. 
All of them would depend on the of the nation states governments consent, for nation 
states are the masters of the Treaties and prime ingredient of the constituent authority for 
a supranational constitution building. National constitutionalism has been the source and 
reservoir or the primary level on which supranational constitutional edifice resides. 

1. A Full-fledged EU Constitution as a Product of Constitutional Radicalism 

At present the least plausible is the mobilization of effort and resources to produce a written 
constitutional document. Constitutional radicalism is out of sight not due to theoretical or lo-
gistical difficulties (since Lisbon Treaty has rationalized and eased such kind of endeavor) but 
from the need of consensual mobilization and nightmare of unanimous ratification in 27 
Member States. Enlargement has had so far ambivalent impact on the EU constitution mak-
ing. In some way stimulating and serving as catalyst and driving force of a written constitu-
tional document – but from the other side having in mind consensual mobilization for such 
and endeavor increasing the number of actors (member nation states) to arrive at consent and 
with each one of them in possession of a liberum veto has had the opposite effect as a brake 
on further EU constitutionalization. The idea of small amendment to the Lisbon Treaty con-
cerning the financial security for sure is aimed at stabilization of the current constitutional 
status quo and most unlikely would trigger radical new constitutional reform in the EU. It 
seems that adoption even of this important to the EU financial and monetary stability fund to 
deliver tighter fiscal discipline but incremental step in means of the further constitutionaliza-
tion would be difficult to receive the required degree of consent to get in the EU primary law.4 

                                           
4 L. Phillips, “Small,small, small” EU Treaty change to deliver “quantum leap”, EU observer 

29.10.2010. 
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2. “Building the ship at sea” Voyage goes on by Means of an Unwritten 
Constitution 

During the first stages of the European Communities’ evolution for more than three 
decades after the Treaty of Rome a metaphoric usage of the term constitution encom-
passing the primary law would have meant nothing more than a symbolic significance 
which can be compared to the qualifying of the structure of the Christian church as a 
constitution during the Middle Ages. For half a century the evolution of constitutiona-
lism has been incremental, bottom up, developing step by step and judicially driven 
process.5 Characterized as low intensity constitutionalism it has led to emerging of EU 
unwritten constitution.  
Compared to the UK Constitution with the uncodified character of constitutional norms 
in a single document the EU constitution was identified as an unwritten constitution. 
Being the motherland of Western democracy, Great Britain still has an unwritten con-
stitution, though during the revolution it was the first to create the Instrument of Go-
vernment. It has been a common approach to compare the EU primary law to the UK 
unwritten constitution comprising a set of charters, bills, declarations, statutes of the 
parliament and constitutional conventions, containing fundamental legal norms. In this 
train of thought the Founding treaties especially after Amsterdam were considered by 
some authorities to be the EU unwritten constitution.6 
The unwritten constitution is a poli-constitutional act, comprising of provisions, con-
tained in the Founding treaties and some of the decisions of the ECJ having a constitu-
tionalizing effect. Though the unwritten constitution is more difficult to understand 
since its provisions are contained in the Founding treaties and in ECJ jurisprudence 
they meet most of the formal requirements of the norms of the nation-states constitu-
tions as a higher law.7 

                                           
5 M. Maduro, How Constitutional Can the EU Be? Reconciling Intergovernmentalism with 

Constitutionalism in European Constitutionalism, http://www. 
jeanmonnetprogram.org/conference – JMC- Princeton/NYU  

6 Jo Shaw, Law of the European Union, London, 1996, 63-66; D. Curtin, The Constitutional 
Structure of the Union: A Europe of Bits and Pieces, Common Market Law Review, 30, 17-
69, 1993; Walter van Gerven, Toward a Coherent Constitutional System within the 
European Union, 2 EPL, 1996, 81–103; M. Zuleeg, The European Constitution under 
Constitutional Constraints: The German Scenario, 22 European Law Review, February, 
1997, 19-34, 20-21; Л. Ферайоли, Отвъд суверенитета и гражданството. За един свето-
вен конституционализъм, Съвременно право, кн. 6, 1995, 70-78. 

7 For higher law concept evolution in the antiquity and after the drafting of the written constitutions 
see M. Capelletti, W. Cohen, Comparative Constitutional Law, Charlottesville, 1979, 5–11; C. 
Friedrich, The Philosophy of Law in Historical Perspective, Chicago, 1963, 12-26. 
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Keeping the unwritten constitution8 status for the EU with gradual growth in different 
directions by ECJ, the Constitutional courts and national judiciary in the EU Member 
States “Building the ship at sea”9 voyage might continue and so far it has proved to be 
the only successful option in the EU constitution building. Step by step, low intensity 
constitutionalism or the so-called constitutional gradualism where evolution comes 
with gradual, incremental amendments adopted by the authorized institutions, courts 
jurisprudence, constitutional conventions or political precedents. However safe this 
perspective has proved to be by the past and present experience, it might bring the ship 
built at the open sea to wreckage due to the incapability to cope with the financial cha-
llenges and legitimacy deficit. 

3. Producing Understandable EU Constitution by “informal editing” (layman’s 
reading) of Lisbon Treaty separating the Constitutional part from the Simplified 
Version of the Material law Restatement 

Some modification of the second scenario might come by mobilization of support be-
hind an “informal editing” (layman’s reading) of the Lisbon Treaty without touching 
anything of its substance that has been agreed by the peoples of Europe and ratified by 
the EU Member States. This constitutional core together with the European constitu-
tional heritage should be considered to be primordial to or a prototype to a written con-
stitution for the EU and supranational European Constitutional culture. 
One possible option might be to start with the printing of the TEU, the institutional func-
tional part of the TFEU (part VI) and the Charter of Human rights in the EU as a written 
constitution as the basis of the Founding treaties or something that EU citizen in the words 

                                           
8 Jo Shaw, Law of the European Union, London, 1996, 63-66 Deirdre Curtin, The 

Constitutional Structure of the Union: A Europe of Bits and Pieces, Common Market Law 
Review, 30, 17-69, 1993; Walter van Gerven, Toward a Coherent Constitutional System 
within the European Union, 2 EPL, 1996, 81–103; M. Zuleeg, The European Constitution 
under Constitutional Constraints: The German Scenario, 22 European Law Review, 
February, 1997, 19-34, 20-21.  

9 “We are like seafarers, who must rebuild their ship in open sea, without being able to take it apart 
in a dock and build it up of its best constituents from the bottoms up.” cited in A. Follesdal, 
Drafting a European Constitution–Challenges and Opportunities, Constitutionalism Web-Papers, 
ConWEB N. 4/2002, 1; For a keen metaphor commentary see Jo Shaw, Process, Responsibility, 
Inclusion in the EU Consttutionalism: The Challenge for the Convention on the Future of the EU, 
Federal Trust, September 2002, Online Paper 01/02, 5. 
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of Thomas Paine can carry in his pocket like all the written nation state constitutions.10 
To a certain extent this effort resembles the Schengen Agreement. It will establish a 
zone where there are no external borders hindering the free movement where EU citi-
zens and other non EU nationals can move freely once they have entered an EU coun-
try that is a Member in the Schengen Agreement. By extracting a truly constitutional 
core part from the Founding treaties a legal normative fundamental part might be con-
strued – understandable to EU citizens, EU institutions, on the one side, and nation 
state constitutions, on the other. Establishing borders of powers and jurisdictions un-
derstandable to all natural and legal persons that will be able to move freely and navi-
gate safely on the power and human rights map. Schengenizing the primary EU law 
would bring to the effective editorial separation of the constitutional part from specific 
founding integrational parts of the primary law of Treaties without the need for new 
adoption and ratification consensus building of the EU Member States. 
Leaving aside the first two options albeit for different reasons – the first for not being 
realistic at present moment or for being in B. Ackermann’s words out of the constitu-
tional moment11, and the second for being so widely used that restating the approaches 
to the evolving EU non written constitution would certainly abuse the efforts of any in-
telligent reader and would be time wasting exercise I will speculate on the third option. 
Further, due to volume- and purpose-related constraints of this presentation I will nar-
row my speculation to one of the possible methods in logistical determination of the 
“layman’s written EU constitution”. This would be the next step in the simplification of 
Treaties by separating and extracting the constitutional matter from the already simpli-
fied Treaties after the Convention for the Future of Europe and after the Lisbon Treaty. 
Layman’s written EU constitution acquired through Shengenization in general would 
mean establishing the external borders of the minimum written constitution and build-
ing constitutional coherence founded on internal borders between the regulated phe-
nomena included in the written constitution. 

                                           
10 T. Paine soundly restated basic premises of democratic constitutional theory which has 

become axiomatic till nowadays in the nation state constitution making. “A constitution is 
the property of a nation, and not of those who exercise the government. All the constitutions 
of America are declared to be established on the authority of the people. In France, the word 
nation is used instead of the people; but in both cases, a constitution is a thing antecedent to 
the government, and always distinct therefrom… Here we see a regular process – a 
government issuing out of a constitution, formed by the people in their original character; 
and that constitution serving, not only as an authority, but as a law of control to the 
government. It was the political bible of the state. Scarcely a family was without it. Every 
member of the government had a copy; and nothing was more common, when any debate 
arose on the principle of a bill, or on the extent of any species of authority, than for the 
members to take the printed constitution out of their pocket, and read the chapter with which 
such matter in debate was connected”, see T. Paine, Rights of Man, Part 2, Chapter at 
www.constitution.org/tp/rightsman2.htm. 

11 B. Ackerman, The Future of Liberal Revolution, Yale Univ. Press, 1992, 48-54. 
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The sine qua non provisions to the functioning of the EU forming the edited Layman’s 
written EU constitution, extracted from the Lisbon Treaty full text might be based on 
two almost universally accepted and widely used methods of defining the nation states 
constitutions content. The issues forming the minimal content of nation states constitu-
tions are the first criteria to be transposed and used to shape the structure and the list of 
issues in a supranational EU constitution. The second one is the application of the idea 
of hierarchy as it evolved within the nation state constitution and shaping ordering and 
interdependence between the norms of the constitution, on the one hand, and constitu-
tional supremacy, founded on priority and higher legal force and legitimacy above all 
other norms in the municipal legal order, on the other.  

III. The Content of Nation State Constitutions 

Traditionally, the nation state democratic constitutions are adopted by sovereign people 
directly by referendums or through representative assemblies. There are no absolute re-
cipies to be followed by the mothers and the fathers of the constitution concerning the 
length or degree of constitutional regulation.  
After the Treaty of Westphalia, considered to be the nation states birth, within the fede-
ral states there have been extremely short in length constitutions like the 1787 US  
Federal Constitution and quite extensive ones like 1949 Constitution of India or 1988 
Brazilian Constitution. Throughout the nearly three century development probably the 
most important trend has been that scale, degree and sphere of constitutional regulation 
have been on the increase and the democratic constitutions have become more thick in 
size and more sophisticated in content legal instruments. 
However, if a minimal constitutional content within nation state should be identified 
several groups of issues should be included by all means:  
1. Constitutional values and principles as part of constitutions or shaping constitutional 
preambles;  
2. Fundamental rights of national citizens and universal human rights recognized to all 
other natural persons; 
3. Type of government formation, interrelationships, balance, interaction, competence, 
jurisdiction and conflict resolution and institutions of legislative, executive and judicial 
branches of power and local government. 
4. Provisions on constituent power, types, content and procedure of constitutional 
amendment. 
Probably this is the shortest list of constitutional issues which might be found in all na-
tion states constitutions. Some of them substantially increased especially after the end 
of the World War II and during the constitutional revolution in the last decade of the 
XXth century.  
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IV. How and What from the Supremacy of and Hierarchy in the Nation State 
Constitution Might be Transposed to the Supranational Legal Order in Editing 
the Written Constitution 

At first glance possible usage of Supremacy of and Hierarchy in the Nation State 
Constitution prototype at the supranational level is next to nothing. However, if the 
third scenario is addressed it is inevitable for distinguishing a constitutional core of the 
EU Lisbon Treaty. To this purpose the nation state constitution content might serve as a 
matrix and hierarchical structure might be extrapolated from the hierarchical nature of 
the nation state constitution. 
The meaning of the constitution as a fundamental law and as a supreme judicial act has 
been established ever since the time of F. Lassal in continental Europe, as well as – albeit 
with some degree of discontinuity – in view of the Magna Carta since the reign of King 
Edward III in England. The founding character and the supremacy of the written constitu-
tions have acquired axiomatic validity and prevail in the definitions of a constitution.12  
The constitution of a nation state is the supreme legal act within the hierarchy of regu-
latory instruments. Adopted by the constituent authority as a repository of popular  
sovereignty, the constitution is at the top of the pyramid of legal sources. In the na-
tional legal system the hierarchy of the sources of law is predetermined by the hierar-
chy of institutions that have adopted them.  
Inherent supremacy stems from the generic character of the constitution. The content of the 
constitution is not determined by compliance with any national legal requirements or pre-
ceded by other binding national legal instruments. The constitution is the primary regulator 
of basic social relations.13 Constitutional norms have a generic character and are derived 
from the consensus achieved by the constituent power in the constitution drafting. The su-
premacy of the constitution in a contemporary nation state has been recognized to be the 
constituent component of the constitutional state founded on the rule of law.  
Being the ultimate expression of popular sovereignty, constitutional supremacy has a 
universal effect encompassing all natural and legal persons within the nation state terri-

                                           
12 Contemporary Bulgarian constitutionalists substantiate – albeit in a different manner – in 

their works the supremacy and the founding character of the constitution. Hence, the 
clarification of this set of issues in this presentation is limited to the most schematic 
approach as well as to highlighting new trends, which have an impact on the supremacy and 
the founding character of the Constitution. See B. Leoni, Freedom and the Law, 1962, 77-78; 
M. Cappelletti, W. Cohen, Comparative Constitutional Law, Charlottesville, 1977, 5-6; S. 
Stoichev, Constitutional Law of the Republic of Bulgaria, Sofia 1998, Part 1, 71-78; E. 
Drumeva, Constitutional Law, Sofia, 1998, 110-112; B. Spassov, A Teaching on the 
Constitution, Sofia, 1997, 25-34; G. Bliznashki, The Form of the State, Sofia, 25-26.  

13 Sometimes constitutionalists go to extremities by claiming that the constituent power creates 
the political and legal order ex nihilo, see U. Preuss, Constitutional Power making for the 
New Polity: Some Deliberations on the Relations Between Constituent Power and the 
Constitution, in Constitutionalism, Identity, Difference, and Legitimacy, ed. M. Rosenfeld, 
Duke University Press, 1994, 143 –164. 
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tory. The constitutional supremacy is also founded on the stipulation that the fundamental 
constitutional values, principles and norms define the legal regulation and are “decom-
posed” into laws and bylaws. According to the doctrine of autopoiesis of the legal sys-
tem14, the constitution maintains the hierarchy and eliminates contradictions blocking the 
effect of legal acts. Supremacy of the constitution has a formal aspect to maintain the hie-
rarchy in the system of sources of the law, but also defines the material content of laws 
and of regulatory instruments with a lower legal binding force. Compliance of legislation 
with the constitution is an immediate effect of constitutional supremacy.  
The practical implications of the constitutions direct effect on legislation and law en-
forcement require clarification of the issues related to the inherent hierarchy of the 
Constitution itself, based on the different legal binding effect of the constitutional 
norms. In modern constitutional theory, attempts have been made to establish a grading 
system applicable to the provisions of the Constitution. Hierarchical schemes have 
been devised also for the purposes of interpreting the fundamental law.15  
Under the constitution’s inherent logic, the more specific provisions must express the 
reason of, and must be interpreted in compliance with the norms, which are of a more 
abstract nature and proclaim goals, values and principles. However, the constitutional 
provisions on the principles are more abstract and more difficult to be directly enforced 
by the authorities in charge of administering the law.16 There can be no doubt that all 
norms set out in the Constitution are supreme in relation to all other legislative acts and 
have one and the same priority have to be observed by all legal subjects. Still, the direct 
and immediate effect of the constitution requires identifying some distinctions in the 

                                           
14 N. Luhman, Autopoiesis, Handlung und Kommunikation, in Zeitshrift fur Sociologie, 11, 

1982, 366-379; Autopoietic Law: A New Approach to Law and Society, ed. G. Teubner, 
New York, 1988; Dilemmas of Law in the Welfare State, ed. G. Teubner, New York, 1986. 

15 Some may be founded on the differentiation of the constitutional provisions, see B. Schloer, 
Categories of Constitutional Norms, at www.uepala.kiev.ua/eng/law/99.pdf; N. Nenovski, Is 
the act on the revision of the Constitution subject to constitutional court Supervision?, in 
Juridical World, 1, 2000, 32-52, 46-47. 

16 It must be noted in this aspect that the hierarchy of values in the philosophy of constitution, 
which to a major extend defines the limits of constitutional regulation, as well as the logical 
sequence and subordination in the arrangement of the basic primary and derivative social 
relations, should not be interpreted as an effort to introduce an hierarchy on the regulatory 
contents of the fundamental law. The opposite assumption would imply that more abstract 
provisions, which define the contents of the specific provisions, should be allocated a higher 
priority within the framework of the direct application of the Constitution. In this case, the 
formulations contained in the preamble to the Constitution should have a priority for the 
institutions, administering the law. The experience of Western democracies indicates that the 
institutions, and most of the judiciary, refer to the preamble only in the absence of more 
specific constitutional provisions. The same applies to the most specific constitutional 
norms. The transitional and final provisions of the Constitution, because of their technical 
and provisional character, should not be automatically allocated a higher priority than the 
rest of the constitutional norms.  
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juridical power of the constitutional provisions according to their objective, contents 
and location in the constitution.17 It is especially important to take into account the cir-
cumstances for delimiting the logical structure of the constitution from the establish-
ment of a legal hierarchy of the norms. 
The non-amendment clauses in some constitutional systems pose restrictions to the  
legislative, executive, judicial branches of power and to the constituent authority as 
well.18 A rigid constitution founded on the separation between the constituent and the 
constituted authorities, implicitly introduces a restrictive regime and procedure for con-
stitutional amendment.  
The norms, stipulating prohibitions, and especially on negative fundamental human 
rights have priority in the direct effect of the constitution. The self-executing constitu-
tional norms and provisions of international agreements under primacy of the interna-
tional law also have a higher legal binding force and hence must be treated in prefe-
rence to constitutional provisions, reserving the legal interpretation to the legislator.  
The procedural constitutional norms, which have formal and secondary character com-
pared to substantive norms19 and the substantive provisions, are equally binding. 
The preamble proclaiming the objectives and goals of the constitutional government, the 
transitional and final provisions, designed to “implant” the constitution in the legal order 

                                           
17 In this aspect the Constitutional Court maintains that the direct effect of the Constitution will 

be manifested in a different manner, depending on the specific content of each constitutional 
provision, and makes a distinction between provisions referring to the form of government, 
and to the functions and the structure of the institutions of the state, charged with the 
application of the principle of the separation of powers, and the fundamental rights and 
freedoms of the citizens. See the motives to Decision No. 10 of October 6, 1994, on 
Constitutional Court Case No. 4/94, State Gazette, Issue No. 87 of October 25, 1994. 

18 A typical example would be the ban on revising the form of government which date back to 
the Constitution of the Third French Republic and have been included in Article 89 of the 
acting French Constitution of 1958, Article 139 of the Italian Constitution of 1947 and Arti-
cle 110 of the Greek Constitution of 1975. The fundamental law of the Federal Republic of 
Germany of 1949 stipulates that federalism, the democratic and social character of the 
republic, the main principles of the nation’s sovereignty, the supremacy of the Constitution 
above the legislative, the executive and the judiciary power, the right of resistance against 
any attempts to destroy the established constitutional order, the sanctity of human dignity, 
the inalienability and inviolability of the constitutional rights are not subject to amendments, 
as well as the immediate effect of fundamental rights. The Romanian Constitution of 1991 
seems to have introduced the longest list of bans on amendments by the provisions of its Ar-
ticle 148. The national, independent unitary character of the state, the republican form of 
government, the territorial integrity, and the independence of the judiciary, the political 
pluralism, the official language, the human rights and the guarantees for the execution of 
these rights are not subject to amendments.  

19 For more details on the specific characteristics of the procedural norms on constitutional law 
see S. Nacheva, Procedural Norms in Public Law, Sofia, 1983, 16-27; V. O. Luchin, 
Constitutional Norms and Legal relations, Moscow, 1997, 83-86.  
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by the time when it was adopted, have exceptional importance but their effect is most 
strongly limited within the impact of the Constitution on the administration of the law.  
Constitutional supremacy is evolving in the context of contemporary nation state trans-
formation.20  
First of all, constitutional supremacy has to be based on the imperatives of legitimacy. 
With the progress of the modern civil society, constitutions have emerged as the basis 
for the law and state legality if the constitution matches the democratic criteria for le-
gitimacy.21 From a constitutional aspect, legitimacy has substantive and formal dimen-
sions. In terms of contents, constitutional democracy is bound to reflect a specific sys-
tem of values that provide the moral and philosophical foundations, while supporting 
public conviction that the existing institutions match the interests of legal subjects.22 
The high level of compliance between the legal and the living constitution raises the 
substantive legitimacy, which by the constitutional supremacy assures the practical as-
pects of legality in the political and legal system.23 The formal dimensions of legiti-
macy are related to the compliance with rational legally institutionalized procedures, 
which channel the constitutional consensus generated in a free public discourse when 
devising abstract impartial constitutional provisions.24 
The legitimacy of democratic institutions is a precondition for their supremacy and le-
gality safeguard in constitutional states.25  
The classical principle of constitutional supremacy is assuming new dimensions with 
the development of the relations between the national legal systems and the interna-
tional legal order.  
Contemporary constitutional states recognize the primacy of international law. The sys-
tems implementing treaty obligations, however, are different due to the choice of mo-

                                           
20 The Transformation of the Nation State in Europe at the Dawn of the 21 Century, Science 

and Techniques of Democracy, No. 22, Council of Europe, Strasbourg, 1998. 
21 The distinction between the traditional, charismatic legitimacy and the juridical legitimacy of 

political behavior dominates the content of political social sciences, M. Weber, Economy 
and Society, New York, 1968, v. I, 215. 

22 C. Schmitt, The Legal World Revolution, in Telos, No. 72, Summer 1987, Special Issue on 
C. Schmitt; S. M. Lipset, Political Man, The Social Bases of Politics, Doubleday, 1960, 77. 

23 For more details see E. Tanchev, Constitutional Safeguards of Legality and Legitimacy, 
Report to the 1999 Civil Service Forum, European Institute of Public Administration, 
Maastricht. 

24 J. Habermass, Morals, Law and Democracy, Sofia, 1999, 279-308. 
25 The illegality of constitution or of rulers, who derogate the constitution by their actions, 

represents a basis for resistance against despotic regimes or for civil disobedience.  
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nism or dualism in the national constitutions.26 Incorporation of the treaties provisions 
follows two types of procedures.27  
According to the dominant in Europe monistic system the international treaty becomes 
an integral part of the national law after having been ratified. Under dualism implemen-
tation of treaties can take place not by ratification but by drafting a special law or by 
amending the existing national legislation. 
Comparative analysis of European systems demonstrates another type of difference due 
to the position of the international treaties in the national legal order. 
In some countries like Belgium, Luxembourg and the Netherlands, the international 
treaties provisions have a supranational effect and stand above the legal system super-
seding the authority of constitutional norms.  
According to the constitutional practice of other countries like Austria, Italy and 
Finland, the treaties, having been ratified with parliamentary supermajority vote, have 
the same legal binding effect as constitutional provisions.  
The third type of implementation of treaties obligations under the monistic system in 
Europe places them above the ordinary parliamentary legislation but under the national 
constitutions according to their legally binding effect. This is the current practice in 
Bulgaria, Germany, France, Greece, Cypress, Portugal, Spain and others.  
In the Czech Republic, Lichtenstein, Romania, Russia, and the Slovak republic only 
the treaties relating to human rights stand above the ordinary legislation.28 
The 1991 Bulgarian Constitution proclaims primacy of international law treaties which 
have legally binding force and supersede the contradicting provisions of the national 
legislation. Under the monistic approach, international law treaties, constitutionally 
ratified, promulgated, and having entered into force in the Republic of Bulgaria, shall 
be part of the domestic law of the country. They shall take precedence over any con-

                                           
26 See for different legal orders in dualistic system and integrating the both legal orders in 

monism M. Kumm, Towards a Constitutional Theory of the Relationship between National 
and International Law International Law Part I and II, National Courts and the Arguments 
from Democracy, p. 1-2, www.law.nyu.edu/clppt/program2003/readings/kumm1and2.pdf; 
L.Wildhaber, Treaty-Making Power and the Constitution, Bazel, 1971, p. 152-153. 

27 P. van Dijk, G., J. Н. van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human 
Rights, Boston, 1990, 11-12; A. Drzemczewski, European Human Rights Convention in 
Domestic Law, Oxford, 1985, p. 33-35. 

28 C. Economides, The Elaboration of Model Clauses on the Relationship between 
International and Domestic Law, The European Commission for Democracy Through Law, 
Council of Europe, 1994, 91-113, 101-102; L. Erades, Interactions between International and 
Municipal Law, T.M.C. Asser Institute – The Hague, 1993; The French Legal System: An 
Introduction, 1992, 45; See Й. Фровайн, Европейската конвенция за правата на човека 
като обществен ред в Европа, София, 1994, 32; See also Л. Кулишев, Прилагането на 
Европейската конвенция за правата на човека в българския правен ред, сп. Закон, бр. 2, 
1994, стр. 3-25. 
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flicting legal rules under the domestic legislation. The Constitutional Court of the Re-
public of Bulgaria in an interpretative ruling has extended the validity of this constitu-
tional provision i. e. Article 5, Paragraph 4 of the Constitution to include all the treaties 
which were signed before the entry into force of the Constitution if they fulfill the re-
quirements of Article 5, Paragraph 4.29 
Interpretation of Article 85, Paragraph 3 and Article 149, Paragraph 1, 4 in connection 
with Article 5, Paragraph 4 of the Constitution make it apparent that the 1991 Constitu-
tion of Bulgaria has situated treaties only second to the Constitution itself but above all 
the national legislation.30 Thus, the primacy of international law has complied with the 
requirements of Article 2 of the UN Charter respecting the nation state sovereignty.31  
The process of implementing a treaty is different from interaction between the EU legal or-
der and EU Member States’ legal systems. Due to the transfer of sovereignty, provisions of 
EU law prevail over the national constitutional norms and have legal binding effect after the 

                                           
29Article 5 of the Bulgarian 1991 Constitution provides: 
(1) The Constitution is the supreme law, and no other law may contradict it.  
(2) The provisions of the Constitution shall have direct applicability.  
(3) No one may be sentenced for any action or inaction that was not legally provided for a crime 

when it was committed.  
(4) International treaties, constitutionally ratified, promulgated, and having come into force as 

for the Republic of Bulgaria, shall be a part of the domestic law of the country. They shall 
take precedence over any conflicting legal rules under the domestic legislation.  

(5) All the normative acts shall be promulgated. They shall come into force three days after their 
promulgation, unless other period of time shall be stipulated therein.  

 The Constitutonal court ruled that the legal effect of treaties signed and ratified before 1991 
Constitution entered in force is determined by the regime that was in effect at that time and 
especially according to the requirement for their publication. The treaties are part of the 
Bulgarian legal system if they are published or if there was no requirement to be published. 
If they are not published they do not have primacy to the contravening provisions of the 
national legislation. They might acquire the superseding effect over the contravening norms 
of Bulgarian legislation from the moment of their official publication. See Мотиви на Ре-
шение № 7 от 1992 г. по к.д. № 6 1992, ДВ, № 56 от 1992 г.  

30 Article 85 (3) stipulates that the signing of international treaties that require constitutional 
amendments must be preceded by the passage of such amendments. Under Article 149 (1), 4 
The Constitutional Court rules on the consistency between the international treaties signed 
by the Republic of Bulgaria and the Constitution, prior to their ratification, as well as on the 
consistency between the laws and the universally accepted standards of international law and 
the international treaties to which Bulgaria is a signatory; The Constitution and the 
Participation of Bulgaria in international agreements, edited by E. Konstantinov, Sofia, 
1993; G. Tisheva, I. Muleshkova, Relations between the domestic legislation of the Republic 
of Bulgaria and the international human rights standards, the Human Rights magazine, Issue 
No. 1, 1997, 4-9.  

31 The supranational, direct, immediate and horizontal effect of EU law is provided by the 
proposed EU clause in the constitution providing for transfer of sovereign powers to the EU 
and its institutions.  
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EU Member States have been notified. That is why implementing of the international trea-
ties bears no similarity to the obligation to comply with acquis communautaire in adapting 
the national constitutions and approximation of legislation in order to provide suprana-
tional, direct, immediate and horizontal effect of primary and institutional EU law.32 
Bulgaria’s Constitution of 1991 incorporates both functional and institutional guaran-
tees for maintaining its supremacy. The democratic principles of popular sovereignty, 
separation of powers, political pluralism and the rule of law are designed to assure con-
stitutional supremacy in the functioning of the constitutional government.  
The specialized, concentrated, abstract and posterior review by the Constitutional Court 
is a constitutional guarantee for the supremacy of the Constitution. 
The issue of explicit differentiation of powers of the EU and the Member States is not 
new to the European integration process. It was outlined in the two federal drafts of a 
constitutional treaty, prepared by A. Spinelli in 1984 and by F. Herman in 1994. 

V. EU and Global Constitutionalism in the Constitutional Pluralism Context 

The term global constitutionalism has received wide range of connotations.  
It has been approached from comparativist prospective as an instrument of analysis of 
national models of constitutional government in the world and not within the symbiosis 
of constitutionalization of power relationships in contemporary globalization process.33 
Globalization of constitutionalism and adopting a constitution for a non statal entity 
has been treated in the context of unwritten constitution within the Founding treaties 
and in the context of the written constitution, drafted by the EU convention. 
During the last decade scholars have made attempts to describe a new phenomenon or a 

                                           
32 These undoubted characteristics of the European law are formulated by the Court as early as 

the beginning of the 60s, N.V. Algemeine Transport – en Expeditie Onderneming van Gend 
& Loos, v. Netherlands Fiscal Administration; Case 26/62; Costa v. ENEL; Case 6/ 64. See 
in detail E. Stein, Lawyers, Judges and the Making of a Transnational Constitution, 
American Journal of International Law, vol. 75, January 1975, No. 1, 1-27; P. Pescatore, The 
Doctrine of Direct Effect, European Law Review, 8, 1983, 155-157; J. Weiler, The 
Community System: the Dual Character of Supranationalism, Yearbook of European Law 1, 
1981; A. Easson, Legal Approaches to European Integration in Constitutional Law of the 
European Union, F. Snyder, EUI, Florence, 1994-1995. 

33 See for the best papers in this field with analysis of post World War II trends in T. Fleiner, 
Five Decades of Constitutionalism, in Publications de l’ Institute de Fedralisme Fribourg, 
Suisse vol. 5, 1999, 315 – 344; also his Ageing Constitution, paper to the Conference The 
Australian Constitution in Retrospect and Prospect, Perth, 21-23 September 2001; 
B. Ackerman’s seminal article The Rise of World Constitutionalism, Virginia Law Review, 
May 1977, No. 83, 771-798. 
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new stage in the development of constitutionalism emerging on a global level.34 They 
have treated the global constitutionalism as but another form of governance where the 
power in order to meet benchmarks of democracy has to be framed with constitutional 
restraints.35 Primacy of international law, the increasing role of many international or-
ganizations like WTO, development of human rights legal instruments at supranational 
level has been considered as different streams forming the fabric of global constitu-
tional beginnings posing limitations on the actors of the emerging global governance. 
Although these phenomena resemble the guarantist function of the constitutions it 
would be an exaggeration and a simplification to look for supremacy of the global rule 
of law moreover for an emerging unwritten constitution. At present, proposing a draft 
world constitution is a utopian illusion bordering science fiction like the Constitution 
of Mars.36 Within the context of global democratic governance international legal stan-
dards have been instrumental to the building of a bridge between national and global 
constitutionalism. They provide compliance of different legal orders of contemporary 
constitutional pluralism. Nowadays The intensity of legal binding and hierarchical 
structures are strongest within national constitutionalism, they are present in federalism 
and are in the process of affirming in the relationship between EU constitutional order 
and the constitutions of the Member States. In the global constitutionalism there is 
some compatibility of democratic standards but not a full-fledged hierarchy of constitu-
tional orders. Globalization is still looking for its own constitutional order and the rule 
of law and global standards interaction with national constitutional orders has still to 
rely on pacta sunt servanda principle. Thus, the significance of international legal 
standards increases since they compensate the weaker legal binding force of the emer-
ging supranational global constitutionalism. 
In a recent article, M. Maduro’s offered three pillar constructs of constitutions in a na-
tional and global context.37 National constitutions are affected by the emerging global 
                                           
34 Л. Ферайоли, Отвъд суверенитета и гражданството. За един световен конституциона-

лизъм, Съвременно право, 1995, кн. 4, 70-78. 
35 One of the best liberal definitions of constitutionalism emphasizing the constitutions role as 

frame of government was offered in the second half of the 19 century in the US by John 
Potter Stockton“ The constitutions are chains with which men bind themselves in their sane 
moments that they may not die by a suicidal hand in the day of their frenzy.”, J. E. Finn, 
Constitutions in Crisis, 1991, 5. 

36 See A Constitution for the Federation of Earth, As Amended At The World Constituent 
Assembly In Troia, Portugal 1991. Now being circulated worldwide for ratification by the 
nations and people of earth. Distribution for ratification under the direction of the World 
Constitution and Parliament Association and the Global Ratification and Elections Network 
(wcpagren.org). World Constitution and Parliament Association 8800 West 14th Ave. 
Lakewood, Colorado 80215 USA; See K. S. Robinson, The Constitution of Mars, in The 
Maritans, Harper Collins, 1999. 

37 M. Maduro, From Constitutions to Constitutionalism: A Constitutional Approach for Global 
Governance, Lead Paper to the Workshop Changing Patterns of Rights Politics: A Challenge to a 
Stateness?, Hamnse Institute for Advanced Studies, Delmenhorst, Germany, June, 2003, 9-12. 
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constitutionalism for it is a challenge to the role of nation state constitutions as utmost 
expression of sovereignty and as criterion of ultimate validity of the legal system. 
Global constitutionalism influences the status of the national constitutional self-
determination in the idea of self-government, the form of participation, power distribu-
tion and representation. The legal standards established by the international treaties and 
soft law might be interpreted as a fourth pillar through which the emerging global re-
straints on governance are transposed to national constitutionalism as universal criteria 
to the constitutional governance. 
In the past any attempt to propose international standards would have met the counter 
argument as being an intrusion to national and state sovereignty considered to be the 
heart of state power and citizen’s rights attributed to the nationals, entrenched in the na-
tional constitutions and legislation. 
Expanding constitutional governance at the global level is related to the concept of socie-
tal constitutionalism. There are at least two dominant approaches to the societal constitu-
tionalism. One of them relates societal constitutionalism to broadening the scope of regu-
lation which has been one of the main trends in the fourth constitutional generation. 
However, societal constitutionalism concerns the increasing number of actors participa-
ting in the political decision-making process and posing limitations on their actions.38  
In the context of global constitutionalism, draft TCE has been a remarkable event in the con-
stitutional civilization. It surpassed the proposition that the constitution is an attribute reserved 
for the nation states. For the first time in history, a non statal entity has attempted to adopt a 
written constitution.39 With the TCE mankind has entered the third stage of constitutional 
civilization when constitutional governance has expanded beyond the nation state. 
Is hierarchical order, present in the multilevel legal system, or hierarchical ordering of 
norms of a Kelsenian kind applicable to contemporary constitutional pluralism. Some 
scholars consider that multiple legal orders are not subject to a single hierarchy or there 
cannot be any hierarchy of norms between the different legal orders. 

Others offer construct of inverse hierarchy in the EU.40 
                                           
38 See G. Teubner, Societal Constitutionalism: Alternatives to State – centered Constitutional 

Theory, Stores Lectures 2003/2004, http://www.jura.uni-frankfurt.de/teubner/.pdf. 
39 For a brilliant critique on the thesis of no demos as reflected in the German Maastricht 

decision see J. Weiler, The State “uber alles, Demos Telos and the German Maastricht 
Decision, EUI WP RSC N95/19; The classical G. Ellinek trinity of territory, nation and 
sovereignty as a prerequisite to constitution drafting has been overcome. Some definitions 
extended the benchmarks of the state by adding independence, effective government, 
recognition by other states, capacity to enter in agreements with other states, states 
apparatus, organized economy, fictional pars of states as official residences of foreign 
diplomatic envoys, see LTA Seet Uei Lim, Geopolitics: The Need to Reconceptualise State 
Sovereignty and Security in the Journal of Singapore Armed Forces 1999, www. 
mindef.gov.sg/safti/pointer/back/journals/1999/Vol25_2/7.htm. 

40 Volker Roben, Constitutionalism of Inverse Hierarchy: The Case of the European Union, 
JMWP 8/03, NYU School of Law. 
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M. Maduro’s concept of hierarchy within counterpointal constitutionalism and legitimacy 
within national, EU and global constitutionalism provides another avenue in the approach 
of hierarchy in the multilevel governance and legal pluralism. In our contemporary glob-
alized age, constitutional pluralism is at a stage where separate constitutional locations 
have reached a different level of hierarchy within the legal order. The weakest of all has 
been the global constitutionalism where different currents mark the emerging priorities of 
governance and the legal order. In contrapunctual constitutionalism, harmonizing the dif-
ferent loci of constitutionalism should be done in a harmonious manner. Harmony, how-
ever, would require certain premises to be observed. For example, simultaneous melodies 
in music should be performed within one key and should not be sung in a capella or in a 
cannon fashion. Hierarchies and legitimacies in national, EU and global constitutionalism 
should be built on the consensus of basic democratic values and should not be aimed at 
repetition, although with a different consequence.41 
Probably instead of the easiest approach to negate the hierarchical nature of the consti-
tutional pluralism and multilevel governance. In reality we can see polyarchical com-
plicated dependence between the different legal orders. In some spheres there might be 
hierarchy, in other – contrapunctualism. There is no Jursassic park relationship between 
norms following the Darwinian survival of the fittest or cannibalizing the weaker. 
The issue of hierarchy within supranational and national layers in constitutional go-
vernance has been treated from the negative perspective, from the inverse hierarchy of 
Roben or Maduro’s contrapunctualism simultaneous parallel action of legal systems 
though based on the system of shared democratic values and principles. Contrary to the 
national constitutional level where full-fledged nonhierarchical ordering of the sources 
of law is established multilevel constitutionalism is founded on polyhierarchical order-
ing with some contrapunctualism in some spheres and penetrating sources of law be-
tween the national and supranational layers especially where open statehood has led to 
transfer of sovereign powers or clear delimitation of competencies and jurisdictions 
due to the principle of conferral.  
If we look back in history three distinct stages in the evolution of governance and con-
stitutionalism can be found. 
Mankind has lived for millenniums in a state without a constitution limiting govern-
mental power. 
After the Treaty of Westphalia and especially after the last decades of the 18th century 
when the first written constitutions were adopted – for centuries the constitutions be-
came monopoly of the nation states. The rule of law has been entrenched in a written 
constitution as legal form of state legitimately structuring power built on supremacy of 
constitutional limitations, supporting hierarchy of the legal and political system to en-
sure democratic government and protect human rights at the national level. 
                                           
41 See for contrapunctual constitutionalism M. Maduro, ‘Europe and the Constitution: What if 

This is as Good as it Gets?’ in J. H. H. Weiler and M. Wind, eds., Rethinking European 
Constitutionalism (Cambridge, Cambridge University Press 2000). Also available at: 
<http://www.umich.edu/~iinet/euc/PDFs/2002%20Papers/Maduro.PDF>. 
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Non-statal entities like EU and in some foreseeable future international organizations 
perhaps WTO and/or UN founded on agreement between the participating sovereign 
nation states with “open statehood” will entrench the rule of law in a written constitu-
tion coexisting and interacting with the national constitutions. 
However, success of the EU constitutionalism rules out two primitive conclusions.  
It doesn’t mean that by adopting a constitution the EU is transformed into a state or 
a full-fledged federation. It also doesn’t mean that the TCE and the emerging be-
ginnings of global constitutionalism mark the process of the withering of nation 
states. Instead the EU and global constitutionalism will exist hand in hand with the 
constitutions of the nation states, will be made possible through the national consti-
tutional and legal systems and will not replace them. Moreover, the nation states 
will be the main actors in the evolving constitutional pluralism and will work to-
gether with other non-statal actors. In the context of global constitutionalism, the 
nation states will, like EU Member States, come to an agreement to continue their 
united action bound not only by international and community law obligations but 
by entrenching the rule of law in a written constitution. 
Mankind might be proud with the progress of the rule of law, human rights and democ-
ratic constitutionalism, however, the present achievements mark only the beginnings of 
the emerging fascinating constitutional developments at the global level in the coming 
decades. 

VI. Concluding Remarks  

The proposition of a written constitution core or an edited layman written constitution 
should be considered as the most realistic utopia or most utopian but effective reality at 
the present moment. Codifying and editing skills should be mobilized as a tool of ex-
tracting maximum of the understandable to the EU citizens of a written EU constitution 
core from the already agreed and ratified by the EU Member States normative will con-
tained in the Lisbon Treaty resembling methods used to rationalize and restate the cus-
tomary law. 
There seems to be no real use of arguing if a Layman’s written EU constitution might 
be intermediary or final goal. One result would be clear enough Layman’s written EU 
constitution would be an important tool in reducing democracy and legitimacy deficit 
by making the EU government and citizens’ rights more transparent and easier to un-
derstand, on the one side, and building the common EU identity. 
There are two other options of a future EU constitutionalization on the wait and see al-
ternative. 
Drifting on the bulding ship at the open sea voyage with unwritten constitution growth 
is the rationalistic option. 
On the occult side the hope is still ahead to 2014 – for the constitutional moments in 
the last three decades were marked by 1984 A. Spinneli, 1994 F. Herman’s and 2004 
Giscard’s convention (Treaty for the Constitution for Europe, ‘TCE’) draft ratification 
EU written constitution attempts. 
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However, optimism should not be founded on occultism and EU should start its voyage 
from present being of a platibus unium and to the destination of a pluribus unium. 
Wouldn’t it be better instead of waiting for the next constitutional wave and drifting the 
ship at sea to put more effort in producing a piece of written constitution from the exi-
sting Lisbon Treaty? 
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проф. д-р Малина Новкиришка 

Римскоправна уредба 
на някои съвременни 
административни проблеми 

 

1. Уводни бележки 

Настоящата статия доразвива една дискусия, започната със студентите на 
лекциите по римско частно право и продължила с колегите, преподаващи съвре-
менно административно и конституционно право. Тя е резултат и на стремежа да 
бъде споделен опитът на колегите романисти от други държави, които в послед-
ните години обръщат все по-голямо внимание на римскоправните основи на съв-
ременните институти на публичното право. 

Не са много съчиненията по съвременно административно право, които 
включват исторически преглед на даден правен институт и изследват неговите 
римскоправни корени. Това е традиция предимно за съчиненията на частното 
право, и то за дисертационните и хабилитационни трудове. В романистиката пък 
преобладават общите съчинения, посветени на римското публично право1. В пос-
ледните години обаче е налице и значителен интерес към отделни проблеми, 
свързани с държавното управление или с административното право в съвременен 
смисъл2. Особена активност в това отношение е налице в Испания, където пред-
стои обединението на всички изследвания на тази тема3. 

                                           
1 Относно римското публично право могат да се отбележат съчиненията на De Vischer, F., 

Etudes de droit romain publique et privé, Milano 1966; Burdese A., Manuale di diritto publico 
romano, Torino 1967; De Martino Storia della costituzione romana, v. I-VI, Napoli, 2e ed. 
1972-1990. В някои от по-новите курсове, в които е включена и обширна библиография 
на по-старата литература, Torent, A., Derecho publico romano y sistema de fuentes, 
Zaragoza 1991, Fernandez de Bujan, A., Derecho Publico Romano. Recepcion, Jurisdiccion y 
Arbitraje, Madrid, 2009. Cascione, C., Studi di diritto publico romano, Napoli 2010. 

2 Вж. Cuena Boy F/J/; A proposito de derecho administrativo romano, In: BIDR 37-38 (1995-
1996), p. 750-759; Cascione, C., Studi di diritto publico romano, Napoli 2010. 

3 С оглед споделяне опита на колегите романисти от испанските университети на 21 и 
23 май 2012 г. бяха проведени две международни конференции в юридическите фа-
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Проблемите на държавното управление в Древния Рим дълго време не са 
обект на множество изследвания. Но с оформянето на административното право като 
отрасъл на публичното право, респ. с развитието на административната наука, се за-
силва интересът към тази материя. Значението на римското административно право 
се отбелязва още от Йеринг, който в 1854 г. в съчинението си, посветено на духа на 
римското право, отбелязва необходимостта от реконструиране на римското публично 
право и по-специално на нормите относно римската администрация. През 1939 г. 
Шулц, анализирайки принципите на римското право, счита, че липсата на трактати 
по римско административно право е съществен пропуск в романистиката4. Рикобоно, 
от своя страна, през 1964 г., Де Мартино през 1965 г. и Импаломени през 1983 г. ар-
гументират необходимостта от изучаване на системата на римската администрация и 
муниципалното управление не само от гледна точка на историческия интерес, но и с 
оглед усъвършенстването на съвременното административно право. В този смисъл е 
и становището на Ночера от 1987 г. Кошакер, от своя страна, подчертава, че възста-
новяването на историята на концепциите и догмите на римското публично право 
трябва да се осъществява с методите на съвременната наука и е от изключителна 
полза. В същия смисъл е и изложението на Бискарди през 1989 г. по проблемите на 
правната наука в навечерието на 2000 г. Той подчертава фундаменталното значение 
на историческото изследване на правото за неговото по-задълбочено познаване, за 
разбирането на догматиката и за синтезирането на универсалните правни конструк-
ции5. 

Изследванията и преподаването на римското право в България до края на 
ХХ в. традиционно се свързват предимно с неговите частноправни институти. 
Това е обяснимо предвид на господстващия възглед в социалистическата рома-
нистика, че известна ценност за изучаване представлява само римското частно 

                                                                                                           
култети на Софийския и Пловдивския университети, от които предстои да се публику-
ват сборници със статии. В конференциите участваха много от цитираните в настоя-
щата статия автори, които представиха своите изследвания по актуалните въпроси на 
римското административно право, изучавано като факултативна дисциплина в Испа-
ния. Вж. най-общо по въпроса Fernandez de Bujan, A., Perspectivas de estudio en 
tematica de derecho administrativo romano, surgidas a tenor del pensamiento y de la obra de 
Giambattista Impallomeni, In: In memoria di Giambattista Impallomeni, v. I, Index 26 
(1998), p. 463-487. В периода след 2000 г. са публикувани множество статии и моног-
рафии, посветени на публичната администрация, финансирането на публичните дей-
ности, статута на магистратите и служителите, режимът на водите, пътищата, подзем-
ните богатства, публичната собственост и пр. Вж. напр. статиите, публикувани на сай-
та на виртуалното списание Revista General de Derecho Romano, под ръководството на 
A. Fernandez de Bujan (Dir.), J. M. Alburquerque (Subdir.) на сайта www.iustel.com. 

4 Вж. Schulz F., I principi, cit., p.111 s. 
5 Обстоен коментар на позицията на Йеринг и другите автори вж. у Fernandez De Bujan, A., 

Instituciones, hechos y actividad de orden administrativo en la experiencia juridica romana, in: 
Xornadas e Seminarios: Derecho Administrativo. Historia, v. I, Madrid 2005, p. 119-158.  
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право, тъй като то е в основата на съвременните правни системи6. Подобна теза и 
аргументация може да се срещне и в учебните курсове на редица именити евро-
пейски романисти, вкл. и в последните им издания7.  

В съчиненията по римско право в България малко са темите, посветени на 
публичното право. В последните години могат да се посочат статиите на колегите 
гл. ас. Теодор Пиперков относно създаването на Закона на Дванадесетте таблици 
като резултат на политическото и социално развитие на древноримското общест-
во8 и правно-филологическите изследвания за законите и римската res publica на 
проф. Мария Костова9.  

Проблематиката обаче не е поставяна изчерпателно в българската правна 
литература – нито в общите съчинения по административно право, нито в специа-
лни изследвания, посветени на историята на администрацията в Древността. По 
тази причина с настоящото изследване се надявам да провокирам един по-широк 
интерес по темата както в догматичен, така и в историко-правен аспект.  

                                           
6 Вж. развитието на тази теза в съветските учебници на Петерский И. С., Новицкий 

И. Б., Римское частное право, Москва 2000, Косарев А. И., Римское право, Москва, 
1986, както и в последните издания на руските учебници на Харитонов Е. О., Основы 
римского частного права, Минск 1999; Дождев Д. В., Римское частное право, Москва 
2008; Иванов, А. А., Римское право, Москва 2008; Красноскутский В. А., Розенталь 
И.С., Флейшиц Е. А., Римское частное право, Москва 2009, Косарев, А. И., Римское 
частное право, Москва 2009; както и в учебника на Андреев М., Римско частно право, 
С., 1975 и цитираните там други автори, вкл. и в по-новия учебен курс на Чолов, Р., 
Римското частно право, С., 2000.  

7 Вж. класическите учебни курсове на Talamanca M., Istituzioni di diritto romano, Milano 
1990; Schiavone A. (a cura di), Storia del diritto romano e linee di diritto privato, Torino 
2005; Garcia Garrido M. J., Derecho privado romano, 16e ed., Madrid 2008, Gaudemet, J., 
Droit privé romain, 1e ed. 1998; 5e ed., Paris 2009; Basdevant-Gaudemet, B., Gaudemet J., 
Introduction historique au droit, 3e éd., Paris 2010; както и по-новите Nicosia G., Nuovi 
profili essenziali di diritto romano, Catania, 2010; Lambertini R., Testi e percorsi di diritto 
romano e tradizione romanistica, Torino 2010; Santucci G., Diritto romano e diritti europei, 
Bologna 2010; Díaz Bautista, A., Díaz-Bautista Cremades, A. A., El derecho romano como 
introducción al derecho, Madrid 2010 и пр. 

8 Вж. Пиперков Т., Законът на Дванадесетте таблици и конфликтът между патриции и 
плебеи, в сп. Съвременно право, бр. 4 и 5 (1999). 

9 Вж. Костова, М., Правна филология: res publica, в: сп. Съвременно право, кн. 5, 1999, 
стр. 102-107; id., Res publica на Цицерон означава правова държава, в Годишник на 
Варненски Свободен Университет, т. I, 1999; id., Правна филология: LEX (законът), в: 
сп. Съвременно право, кн. 3, 2004.; Вж. и статиите на същата авторка по други пуб-
личноправни въпроси: id., Комит и комитат, в: сп. Филология, кн. 19-20, 1987, стр. 82-
83; id.; Костова М., Ковачева Р., Божинов Т., Правна филология: syndicus, в сп. Съвре-
менно право, Брой 1, 1998 г. Някои аспекти на нормотворчеството са поставени и в 
коментара относно римските закони в Костова М., Новкиришка М., Пиперков, Т., Съ-
поставка на Мойсеевия закон и римските закони (“Collatio legum Mosaicarum et 
Romanarum”), С., 2009.  
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В началото на ХХІ в. в търсене на европейската идентичност на отделните 
държави в рамките на Европейската общност, повечето правни изследвания започ-
ват с връзката между националното и европейското право и неотменно извеждат 
към началото на европейската правна традиция в Древния Рим. Това е характерно 
за цивилистичните съчинения, посветени на основни правни институти, за които 
римското частно право несъмнено има основополагаща роля10. Не може обаче да се 
твърди, че изследването на римското публично право е изцяло поставено на втори 
план. Обръща се внимание на диахронията и континуитета на отделни негови ин-
ститути в съвременността, макар и то да е повече обвързано с конкретната истори-
ческа, политическа и социална среда11. Постепенно се преодолява схващането, че 
през вековете част от институтите му са получили негативна оценка като свързани 
с робовладението, монархизма, феодалната зависимост и пр.  

В историята на правото римското публично право има своята несъмнена цен-
ност. Не бива да се забравя, че то създава предпоставките за развитието на частното 
право. Без правотворческата дейност на римския претор например не биха се развили 
много от институтите, които лежат в основите на съвременното търговско и банково 
право или са прототип на уредбата в международното частно право. Без гарантиране-
то на публичния ред и развитието на подходяща икономическа и социална среда, без 
организирането на процесуална защита и най-фините частноправни конструкции на 
законите и на римската юриспруденция биха останали непотребни.  

В рамките на публичноправната проблематика за Древния Рим определено 
изпъкват на преден план редица институти, които от гледна точка на съвременната 
систематика биха били причислени към административното право. Някои от тях 
имат удивително съвременни измерения. Интересът към тях е породен от обстоя-
телството, че са налице, макар и не винаги пълни, сведения за развитието на тези 
институти и перспективите им в исторически план, което представлява ценна ин-
формация за съвременната административноправна теория. Изследването на ин-
ститутите на административното право в исторически и сравнителен план е актуал-
на тенденция в науката. В отговор на това са и предвижданите учебни курсове, на-
учни конференции и специализирани семинари по римско административно право 
и по основи на развитието на публичното право в Европа, които са особено посе-
щавани в правните факултети на университетите в Испания и Италия.  

Проблематиката, свързана с актуалното звучене на някои римско правни 
институти на административното право, е твърде обширна. Такава тема може са-
мо да се маркира в една статия, особено предвид на значителните достижения в 
романистиката по тези въпроси, които следва да се коментират. В случая стреме-
                                           
10 Като пример може да се посочи спечелилата една от най-престижните награди за ро-

манисти–премията Gérard Bоulvert за 2001 г. монография на Pascal Pichonnaz, La 
compensation. Analyse historique et comparative des modes de compenser non 
conventionnels, Fribourg 2001, LXXX-736 p. 

11 Вж. напр. едно от най-новите съчинения на видните испански романисти Fernandez de 
Bujan F., Garcia Garrido, M. J., Fundamentos clásicos de la democracia y administracion, 
Madrid 2010; както и Cascione, C., Studi di diritto publico romano, Napoli 2010.  
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жът е по-скоро да се привлече вниманието върху нея, а не да се представят изчер-
пателно тълкуванията на източниците и създадените теории.  

Съществуването на римско административно право 

В една предходна статия бяха обобщени резултатите от изследването на 
термина и съществуването на римското административно право12. В случая отно-
во ще направим само уточнението, че самите римски юристи възприемат друга 
систематизация на правото, като основно го разделят на публично и частно. 
Обикновено се цитира становището на Улпиан от книга І на неговите Институ-
ции (учебен курс по основи на правото):  

D. 1.1.1.2 (Ulpianus l. І institutionum) 
Huius studii duae sunt positiones, 
publicum et privatum. Publicum ius est 
quod ad statum rei Romanae spectat, 
privatum quod ad singulorum utilitatem: 
sunt enim quaedam publice utilia, 
quaedam privatim. Publicum ius in 
sacris, in sacerdotibus, in magistratibus 
constitit. privatum ius tripertitum est: 
collectum etenim est ex naturalibus 
praeceptis aut gentium aut civilibus. 

Дигести 1.1.1.2 (Улпиан, Институции, 
кн. 1). Изучаването на правото е от две 
позиции, публична и частна. Публично-
то право е това, което се отнася до по-
ложението на римската държава, а 
частното – до ползата на отделните 
граждани. Защото има неща, които са от 
публичен интерес и други, които са от 
частен интерес. Публичното право се 
отнася до сакралните актове13, жреци-
те, магистратите. Частното право е раз-
делено на три, защото е съставено от 
предписания на естественото право, 
правото на народите и цивилното пра-
во14. 

                                           
12 Вж. Юбилеен сборник „20 години Нов Български университет”, Департамент „Право”, 

С., 2011, стр. 78–120.  
13 Преводът на този термин понякога е като „държавни свещенодействия”, „свещените 

дела” и пр., като се внасят нюанси от терминологията на по-късни епохи. По-точно е 
да се приеме един описателен превод или запазването на латинската терминология с 
пояснението, че „sacrum” означава всичко, което е свързано с осъществяването на раз-
личните култове в езическия Рим и някои публични дела, обявени за свещени.  

14 Другата систематизация, запазена в Дигестите и Институциите, се отнася до разделе-
нието на правото на цивилно, естествено и право на народите, но нея и у Улпиан, и в 
Институциите на Юстиниан е отнесена към разделението на частното право. Срв. и IJ 
1.1.4. Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. publicum ius est quod ad 
statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem pertinet. dicendum est 
igitur de iure privato, quod tripertitum est; collectum est enim ex naturalibus praeceptis aut 
gentium aut civilibus. 
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В цитираното определение за Улпиан прави впечатление различното ниво 
на изграждане на вътрешната структура на публичното и частното право. Докато 
при публичното право се открива принципа на предметното обособяване и отде-
ляне на светското от божественото право въз основа на древната традиция за ius-
fas, то при частното право разделението е според източника на нормотворческа 
воля, респ. адресатите на нормите. Така изглежда, че ако се отделят нормите, 
свързани с прилагането на различните езически култове в Рим, със статута на 
жреческите колегии и с имуществото на храмовете и свещените места, всичко 
друго в публичноправната сфера се отнася до магистратите, т. е. до тези, които 
осъществяват държавното управление. А това от своя страна е съществен белег за 
мястото, което е отделяно на нормите, свързани с това управление.  

Включването на това становище още в началния параграф на книга І, титул І, 
параграф 2 на Дигестите, както и в книга І, титул І, параграф 4 на Институциите на 
Юстиниан, обикновено се тълкува, че и в VІ в. разделението на правото на публично 
и частно е актуално. В цитирания фрагмент от Дигестите обаче е по-детайлно разви-
та концепцията за вътрешната систематизация на публичното право, което включва 
правната уредба относно сакралните въпроси и магистратурите. За sacrum в източ-
ниците липсва обособена правна уредба, но тя и не би могла да бъде възпроизведена 
в Институциите по няколко причини. Към VІ в. империята окончателно е християни-
зирана и всякакви норми относно езическите ритуали, статута на жреческите колегии 
и пр. са отменени, а старите религиозни практики са забранени още от края на ІV в. 
Същевременно са създадени редица норми относно статута на църквата и църковни-
те институции, които формират църковното право. В официалните кодификации са 
включени множество конституции, респ. са обособени титули, посветени на вероиз-
поведанието, на статута на църквата и църковните служители, на църковното иму-
щество, за освобождаването на роби в църква и пр.15 Те се считат за част от публич-
ното право и без изрично да са обособявани по начина, по който го прави Улпиан от-
носно сакралното право, защото се отнасят до отношението между църквата и дър-
жавата, респ. правата на всички граждани относно вероизповеданията, т. е. налице е 
публичният интерес, който е защитен по съответен начин от правото. 

Що се отнася до третия елемент в систематизацията на публичното право 

                                           
15 Вж. CJ.1.1. De summa trinitate et de fide catholica et ut nemo de ea publice contendere 

audeat; CJ.1.2. De sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis earum; CJ.1.3. De 
episcopis et clericis et orphanotrophis et brephotrophis et xenodochis et asceteriis et 
monachis et privilegio eorum et castrensi peculio et de redimendis captivis et de nuptiis 
clericorum vetitis seu permissis; CJ.1.4. De episcopali audientia et de diversis capitulis, quae 
ad ius curamque et reverentiam pontificalem pertinent; CJ.1.5. De haereticis et manichaeis et 
samaritis; CJ.1.6. Ne sanctum baptisma iteretur. CJ.1.7. De apostatis; CJ.1.8. Nemini licere 
signum salvatoris christi vel in silice vel in marmore aut sculpere aut pingere; CJ.1.9. De 
iudaeis et caelicolis; CJ.1.10. Ne christianum mancipium haereticus vel paganus vel iudaeus 
habeat vel possideat vel circumcidat; CJ.1.11. De paganis sacrificiis et templis; CJ.1.12. De 
his qui ad ecclesias confugiunt vel ibi exclamant; CJ.1.13. De his qui in ecclesiis 
manumittuntur.  
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според Улпиан – правната уредба на магистратурите – тя също би следвало да ос-
тане в миналото, тъй като още от І в. сл. Хр. започват постепенно да отмират ре-
публиканските магистратури, а държавното устройство и управление се развива 
към монархия. Тя от ІІІ в. насетне окончателно се стабилизира и централизира в 
лицето на императора въпреки номиналното запазване на Сената и на някои длъж-
ностни наименования, идентични с тези от републиканския период. Така например 
избираните ежегодно консули нямат почти нищо от правомощията на републиканс-
ките консули16. Терминологично обаче в много случаи държавните служители и 
съдиите са наричани общо и по традиция магистрати, макар и по своята същност 
длъжностите им да нямат нищо общо с републиканските магистратури.  

Следователно към VІ в. няма съмнение за съществуването на римско пуб-
лично право, отделено от частното, но определянето на институтите, които се 
включват в него, е на прагматично, а не на нормативно ниво.  

Приема се също, че в римската нормативна практика и в юриспруденцията ня-
ма обособяване на правни отрасли в съвременния смисъл на това понятие. Макар и 
да има някои титули в Дигестите, в Институциите и в Кодекса на Юстиниан, както и 
в Теодосиевия кодекс, които формално или само текстуално с оглед на заглавията им 
да могат да се възприемат като обобщения на нормите по дадена материя17, това е по-
скоро във връзка със стремежа да се даде някакво обобщаващо заглавие на група 
норми с общ предмет, а не да се създава друга систематизация на правната материя.  

Това има пряко отношение по въпроса за съществуването на административ-
ното право в Древен Рим. Следователно, с оглед на съвременното понятие за адми-
нистративно право и административна наука, можем само да твърдим, че в Древния 
Рим е имало достатъчно норми относно осъществяването на държавното управление, 
а в становищата на юристите, запазени в Дигестите, както и в някои фрагменти от 
философски, исторически и литературно съчинения се съдържат тълкувания или 
разрешения на конкретни казуси, които като цяло биха могли да се възприемат и като 
формирано научно познание по административно право. От гледна точка на съвре-

                                           
16 Някои автори считат, че освен почетния характер на длъжността единствената практи-

ческа полза от избирането на консули е да се запази традицията за датиране на официал-
ната документация според консулатите, т. е. годината на издаване на определени дър-
жавни актове да е чрез посочване на имената на консулите, избрани за съответната го-
дина. Така напр. една от началните императорски конституции в Юстиниановия кодекс 
е определено, че е издадена от императорите Грациан, Теодосий и Валентиниан, и три-
мата августи по времето на консулите Евхерий и Сиагрий, което я датира в 381 г. 
(CJ.1.1.2. GRAT. VALENTIN. ET THEODOS. AAA. EUTROPIO PP. A 381 D. IIII ID. IAN. 
CONSTANTINOPOLI EUCHERIO ET SYAGRIO CONSS.). Относно Fasti Consulares вж. 
едно от най-новите съчинения на Feeney, D., Caesar's Calendar: Ancient Time and the 
Beginnings of History. Berkely-Los Angeles-London, 2008.  

17 Срв. напр. IJ І.1.3 De iure personarum, който титул е съвсем кратък и съвсем не обхва-
ща всички аспекти на личното право. Съответно IJ І.1.3. De actionibus не обхваща ця-
лата материя на гражданския процес, нито пък CJ.11.30. De iure rei publicae съдържа 
цялата уредба относно вещно право по отношение на публичното имущество.  
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менната административна наука обаче не би следвало да се използва априорно тер-
минът „римско административно право” по няколко съображения. 

На първо място, в Рим не съществува и не би могло да има в рамките на пове-
че от 13 века държавно развитие, единна уредба с властнически характер на отноше-
нията, свързани с държавното управление. От концепцията за кодекси и от реализи-
раните официални кодификации на правото също е видно, че няма основание за от-
делно кодифициране на административни норми дори в императорския период. Няма 
и ясно обособяване на нормите, уреждащи отношенията между римските граждани и 
между тях и административните органи и институции, нито на специализирано ад-
министративно правосъдие. В Рим нормативните актове са твърде различни като 
структура, съдържание, обхват, адресати от съвременните. Кодификациите и систе-
матизациите на правото също не са аналогични на съвременните, няма и пълно отде-
ляне на правните норми на публичното и частното право. Самият термин „админис-
тративно право” би изглеждал абсурден за римските юристи, които разграничават по 
съвършено друг критерий отделни системи на обективното право18. 

Често обаче разрешаването на поставения научен въпрос не се свързва с 
разграничението между административното право като отрасъл на позитивното 
право, на административната организация като съвкупност от органи, структури, 
връзки и функции и на науката за държавното управление от другите отрасли и 
науки, включително тези в системата на публичното право. Изследва се доколко 
съществуват съответни на съвременните отношения по държавно управление, 
респ. институти, които са прототип на модерните уредби на тези отношения. Въз 
основа на сведенията от източниците от Древния Рим безспорно е съществуване-
то на административна организация на държавно, провинциално и муниципално 
ниво, на бюрократичен държавен апарат, на административна дейност и осъщест-
вяване на държавно управление въз основа на принципите на законност и субор-
динация. Всички общества, дори и най-примитивните, имат структури за управ-
ление на общите блага и интереси, изграждат организация за управление на об-
ществото. В Рим държавното управление преминава през многовековно развитие 
и през различни форми, институциите се развиват и следват практическите зада-
чи на управляващите социални прослойки, административната организация се 
усложнява, за да обхване огромната територия на империята. 

Наред с това в Дигестите съществува значителен обем от становища на 
римската юриспруденция по административни проблеми, което води до изводи за 

                                           
18 Срв. римскоправната концепция за съдържанието на терина „право” в D.1.1.11 (Paulus 

l.14 ad sab.) Ius pluribus modis dicitur: uno modo, cum id quod semper aequum ac bonum 
est ius dicitur, ut est ius naturale. altero modo, quod omnibus aut pluribus in quaque civitate 
utile est, ut est ius civile. nec minus ius recte appellatur in civitate nostra ius honorarium. 
praetor quoque ius reddere dicitur etiam cum inique decernit, relatione scilicet facta non ad 
id quod ita praetor fecit, sed ad illud quod praetorem facere convenit. alia significatione ius 
dicitur locus in quo ius redditur, appellatione collata ab eo quod fit in eo ubi fit. quem locum 
determinare hoc modo possumus: ubicumque praetor salva maiestate imperii sui salvoque 
more maiorum ius dicere constituit, is locus recte ius appellatur. 
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съществуването на наука, за систематизация на концепции, включително и за 
предложения de lege ferenda било чрез преторския едикт, било чрез император-
ските конституции. Повечето автори отнасят изграждането на теория за държав-
ното управление към втората половина на ІІ в. сл. Хр. и считат, че това е едно от 
големите достижения от времето на Принципата, което по своята оригиналност 
дори превъзхожда развитието на частноправната наука19. 

В последните десетилетия се отбелязва един засилен интерес към реконструк-
цията на римската административната система и съответните норми на римското 
публично право, свързани с функционирането и . Приема се основната теза, че има 
достатъчно основания да се говори за римско административно право с оглед запазе-
ните сведения в юридическите и неюридическите извори20. Счита се, че с рекон-
струкцията на римските административни структури съществено биха се променили 
някои основни позиции относно историята на съвременното административно право, 
произхода и същността на съвременните държавни структури, универсалното в тех-
ните функции и задачи21. И това не е свързано само с историческия интерес към 
Древния Рим и неговата управленска система. По-задълбоченото познаване на ин-
ститутите, институциите и практиките при темпоралната и териториална широта на 
римската държава би имало същото значение, както и познаването на римското част-
но право, което не би съществувало извън пределите на добре организираното дър-
жавно управление и регулиране. Винаги трябва да се отчита и фактът, че държавното 
управление в Древния Рим като нормативна уредба, практика и теория се разгръща 
постепенно и паралелно с формирането на една космополитна държава, със специ-
фика на управлението на муниципално, провинциално и държавно ниво, с огромна 
територия, вътрешни граници на отделните териториални структури и външни гра-
ници на държавата. Преодоляват се различията между отделните държави, основани 
на източни, елинистични или по-примитивни традиции за управление, възприемат се 
полезни модели и се реформира самото римско публично право. Така редица практи-
ки и подходи към регулиране на управленските отношения биха били полезни в съв-
ременните условия на интеграция на народите в Европа и изграждане на единно об-
щностно право. Така изследването на римското административно право има за цел да 
представи континуитета и взаимната обвързаност между институциите на Древност-
та и съвремието и това се счита за една особено актуална задача пред романистите22.  

                                           
19 Срв. становището на Camiñas, коментирано от Fernandez de Bujan, op. cit., p.240 s.  
20 Riccobono, S., Il problema dlle ricostruzione delle strutture amministrative romane, in: 

Synteleia A. Ruiz, v. 2, Napoli 1964, p. 663 ss. 
21 Обобщение по тези въпроси вж. у Fernandez de Bujan, A., Derecho Publico Romano. 

Receptión, Jurisdicción y Arbitraje, 12e ed., Navara 2009, p. 237 ss.  
22 Вж. основите тези у Riccobono, S., Il problema dlle ricostruzione delle strutture 

amministrative romane, in: Synteleia A. Ruiz, v. 2, Napoli 1964, p. 663 ss., както и в пред-
говорите на монографичните изследвания по римско административно право, цитира-
ни по-долу, в рамките на проекта на испанското издателство Dykinson, Madrid под ръ-
ководството на Antonio Fernandez De Bujan.  
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В съвременната романистика все повече аргументи се добавят към тезата, 
обобщена от Latorre23, че в Рим съществуват административно право и администра-
тивна теория в по-широкия смисъл на тези понятия, влаган от съвременната наука24. 
Във връзка с това учебните курсове, монографиите, конференциите и пр., посветени 
на римското административно право, съвсем не са опит за определяне на основите на 
съвременните отрасли и научни направления в Древността и специално в Древния 
Рим. Основанията за използването на съвременната терминология са именно в усло-
вен смисъл и с направените уточнения, част от които са изложени по-горе.  

В рамките на тези предварителни бележки следва да се отбележи, че не е необ-
ходимо да се привеждат древните институти в съвременните научни и нормативни 
рамки и систематика, нито да се търси изчерпателна уредба. Това не съответства нито 
на римскоправните традиции за разделението на правото и за създаването на правни 
норми, нито на нивото на развитие на обществото, икономиката, общественото и по-
литическо съзнание, научното познание и правоприлагането в Древния Рим. Така из-
следването на римското административно право не може да се направи по модела на 
съвременните учебни курсове, нито стриктно да се обособят въпроси на общата и 
специалната част. За осъществяване на поставените по-горе задачи, свързани с разк-
риването на приемствеността и континуитета при административните институции и 
практики, обаче е достатъчно дори фрагментарно представяне на елементи от дър-
жавното управление на Рим в различните епохи, основано изцяло на сведения от из-
точниците25. 

Безспорно е, че значителна част от теоретичните и практически разработки 
на римскоправни казуси принадлежат на класическата римска юриспруденция и 
се отнасят до римското частно право. Шулц обаче подчертава, че теоретично 
стриктното разграничение между нормите на публичното и частното право на 
практика не се спазва26. В подкрепа на тази теза непосредствено могат да се отбе-
лежат както множество становища на юриспруденцията, включени в Дигестите, 
така и в императорските конституции, в систематиката на двете официални коди-
фикации на правото – Теодосиевия и Юстиниановия кодекс, а също и в система-
тиката на преторския едикт, на Институциите на Гай и Юстиниан и на съчинения-
та на римските юристи, както и в по-късните кодификации на ранносредновеков-

                                           
23 Срв. становището на A. Latorre, Valor actual del derecho romano, коментирано от 

Fernandez de Bujan, op. cit., p. 240 s.  
24 Вж. основите тези и по-старата литература, цитирана у Riccobono, S., Il problema dlle 

ricostruzione delle strutture amministrative romane, in: Synteleia A. Ruiz, v. 2, Napoli 1964, 
p. 663 ss., както и в предговорите на монографичните изследвания по римско админи-
стративно право, цитирани по-долу, в рамките на проекта на испанското издателство 
Dykinson, Madrid под ръководството на Antonio Fernandez De Bujan.  

25 Вж. Fernandes De Bujan, A., Perspectivas de estudio en tematica de Derecho Administrativo 
Romano, surgidas a tenor del pensamiento y de la obra de Giambatista Impallomeni, in: 
INDEX, 26 (1998), p.463 ss.  

26 Вж. Schulz F., I princippi del diritto romano, Firenze 1946, p. 110 s. 
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ното и византийското право, основани на римското право27. Въпреки това могат 
да се открият и самостоятелни нормативни масиви в кодификациите, посветени 
приоритетно на публичното право, за което ще стане въпрос по-долу. За цялост-
ното изясняване на римското административно право се изисква и детайлно поз-
наване на частното право, за да се отграничат двете нива на нормативна уредба и 
да се представи действителното съдържание на нормите.  

2. Основни насоки на римскоправната уредба на някои институти със 
съвременно значение 

Представените в източниците проблеми с административен характер имат 
разрешения, които са с удивителна актуалност. И тази проблематика е разглежда-
на в контекста на универсализма на правото, на приемствеността и традицията, 
които са от особено значение при изграждането на правната система на Обедине-
на Европа.  

Именно в тази посока са и усилията на съвременните романисти да обосо-
бят нормите с такова значение, да привлекат вниманието към принципите и раз-
решенията от римската административна практика, да търсят изработването на 
универсални модели28. 

В последните години се приема като communis opinio, че редица съвременни 
институти на административното право водят своя произход именно от админист-
рацията на Рим29. Там са развити и някои от основните принципи на администра-
тивната дейност. Моделите за регулиране на отношенията, свързани с управление-
то на държава, обхващаща в един продължителен период от време територия и на-
роди в рамките на Средиземноморието, понякога звучат толкова актуално, че се 
поставя за изследване в областта на римското публичното право на действителните 
размери онази особена ratio scripta, преминала от древните магистратури в нашето 
съвремие.  

От тази гледна точка проблемите, които ще бъдат разгледани по-долу, както 

                                           
27 Вж. някои обобщения по въпроса у Giuffrè, V., Il “Diritto Publico” nel esperienza 

romana, Napoli 1989, p. 38 s. 
28 Вж. напр. сборника със статии от научната конференция през 2005 г. – Fernández de 

Buján, A., (dir.), Derecho administrativo histórico, Santiago de Compostela, 2005, 392 pag., 
както и най-новия сборник със статии по тази проблематика – Fernandez De Bujan, A., 
Gerez Kraemer, G. (Ed.), Hacia un derecho administrativo y fiscal romano (Monografias De 
Derecho Romano. Seccion Administrativo Romano), Madrid 2011. Най-авторитетното из-
дателство за правна литература – Dykinson в Мадрид има специална секция за римско 
административно право, в която са публикувани десетки монографии и чийто главен 
редактор и рецензент е Antonio Fernandez De Bujan. 

29 Вж. специално по този въпрос и Mestre J. L., La contribution des droits romain et 
canonique à l’élaboration du droit administratif, in: Annuaire européen d’administration 
publique, 5 (1982), p. 925 ss.; id., Introduction historique au Droit Administratif français, 
Paris 1985, p. 89 s. 
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и цитираните във връзка с тях съчинения, не са само с описателен характер и в 
подкрепа на тезата за съществуване на норми на административното право в 
Древността. Те предлагат именно анализ на практиката в една организирана им-
перия с широки териториални граници, обхващаща различни народи и правни 
системи и търсеща модела на универсалното при управлението на държавата 

Следва да се обърне внимание и на още едно обстоятелство. Независимо че 
в римското право съществуват специални термини за администрация, публична 
полза, юрисдикция, магистратури и магистрати, държавна служба и служители, 
муниципално управление, колонии, концесии, фиск и пр., те съвсем не са иден-
тични със съвременните. Дори един и същи термин има различно съдържание в 
различните исторически периоди от развитието на Древния Рим. Това следва да 
се има предвид и във връзка с изложението на проблематиката по-долу, чието 
развитие в Древния Рим се проследява.  

Най-общо могат да се очертаят няколко области на изследване, в които 
сравнително-историческият анализ би могъл да бъде от особена полза за пълно-
тата на съвременните изследвания30:  

• централното управление и местното самоуправление,  
• организацията на административните структури,  
• привилегиите и задълженията на администрацията,  
• гаранциите на гражданите срещу неправомерни административни действия,  
• децентрализацията на административната дейност, 
• административната отговорност, 
• административното правораздаване, 
• публичното имущество, неговото ползване и защита, респ. концесиите и 

разрешенията, 
• публичните работи и услуги,  
• режимът на урбанизация,  
• ползване на водите,  
• опазване на природните ресурси опазването на обществения ред и сигур-

ност,  
• санитарната и медицинска дейност,  
• религиозната практика,  
• защитата от бедствия, пожари и пр.  
Към тях следва да се добави и уредбата на финансовите отношения и по-

специално процедурите по защита и принудително изпълнение срещу длъжници-
те на фиска, оформянето на специален корпус от адвокати на фиска, които да за-
щитават държавните интереси по дела на и срещу държавната хазна и пр.  

С оглед систематизация на изложението, условно могат да се разгледат ня-
колко групи въпроси, като подредбата им не означава извеждането на едни проб-
леми на приоритетно място пред други.  

                                           
30 Вж. във връзка с това обобщенията у Giannini, M. S., Profilo storoco della scienza del 

diritto amministrativo, in Studi Sassarzsi, 18 (1940), p. 145 ss. 
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А) Централното управление и местното самоуправление  

В Рим още при създаването на гражданската община (civitas) се поставят 
ясни принципи на управление на държавата. Първоначалната организация на те-
риторията, върху която е изграден urbs, следва племенната и родовата организа-
ция на обществото. Куриите и трибите в архаичния Рим не са само социални 
структури, но отчитат и териториалното разположение на съответните общности. 
Още в архаичния период се оформят основните органи на публичната власт – на-
родните събрания (comitia curiata, comitia tributa и comitia centuriata) и Сенатът, а 
рексът и редица длъжностни лица се определят с изпълнителски функции. Въп-
реки невъзможността да се отграничат трети власти в римската държава както в 
този период, така и по-късно, все пак е налице ясно определяне на компетент-
ността на отделните органи и спазване на принципа, че не е възможно излизането 
извън нейните граници освен с изричното съгласие на народните събрания или 
Сената. Извънредните пълномощия на магистратите, суспендирането на редовни-
те магистратури и назначаването на диктатор за ограничен период от време и 
други практики показват спазването на този принцип.  

Развитието на административната система бележи разцвет по времето на 
териториалната експанзия на Рим в Италия и в Средиземноморието. Управление-
то на муниципиите и колониите, на градовете и селата както в Италия, така и в 
провинциите дава пример за адаптиране на римските традиции към елинистич-
ните практики, за изграждане на система на местно самоуправление, която се 
счита за най-подходяща за лицата, които обитават дадена територия и имат опре-
делени управленски обичаи.   

Структурата и компетентността на администрацията са ясно определени 
във всички периоди от развитие на римската държава. Първоначално републикан-
ската форма на управление е свързана с оформянето на магистратурите, респ. с 
принципите на тяхната дейност: изборност, мандатност, йерархичност, колегиал-
ност и безвъзмездност. Същевременно от ІІІ в. пр. Хр. насетне започва изгражда-
нето на провинциалната система и свързаната с това провинциална администра-
ция, управлявана от Рим, което води до съществени изменения и в централната 
власт. Така се създава добър баланс между централното управление и местното 
самоуправление, което гарантира спокойното икономическо и социално развитие 
в провинциите. Конфликтите, засвидетелствани в исторически план за някои про-
винции, са провокирани от различни политически или религиозни фактори, но 
дори и тогава този принцип на разделение на компетентността по управление и 
самоуправление се запазва.  

В този период се проявява и гъвкавостта на римската държавна политика, 
която запазва съществуващата административна организация на покорените дър-
жави под контрола на римските магистрати в провинциите, синхронизира римс-
ките и елинистичните традиции на управление.  

Административните въпроси се уреждат или с договор между Рим и съот-
ветната държава (foedus), или със специален Lex provinciae, което дава специфичен 
статут на всяка провинция. Отделно се създават статути за колониите или се пре-
доставя ius Latii на отделни муниципии в провинциите. Сенатът номинира пред-
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ставителите на римската държава в провинциите и определя кръга на тяхната власт. 
Постепенно статутът на провинциалните управители и на подпомагащата ги рим-
ска администрация се типизира, създават се общи правила за документооборота, за 
събирането на данъците и таксите, управлението на държавното имущество и пр.  

Съществено изменение в организацията на територията се поставя с адми-
нистративните реформи и новото териториално разделение на империята от им-
ператор Диоклециан в края на ІІІ в. Те са съпътствани със съдебни, фискални и 
военни реформи, които да осигурят единоначалието в държавното управление и 
абсолютната власт на императора.  

Административната система на централно управление и местно само-
управление се запазва на Изток и след падането на Западната Римска империя 
под напора на варварските племена, но може да се отбележи и нейната приемст-
веност в раннофеодалните варварски държави и най-вече в организацията на ка-
толическата църква. Във връзка с това могат да се правят изследвания за просле-
дяване на приемствеността в различните административни структури, генезисът 
на местното самоуправление и пр.  

Б) Държавната служба и държавните служители  

В римското право съществува ясно определяне на съдържанието на термините, 
свързани с държавното управление и държавните служители. Още от архаичния пе-
риод датират сведения за осъществяване на административни функции от определе-
ни длъжностни лица под ръководството на rex’а като изборен и подчинен на Сената 
върховен орган на изпълнителната власт. Отграничават се функциите по военното 
командване, по поддръжката на обществения ред, по организирането на процеси за 
защита на частни или публични интереси, по управление и осъществяване на рели-
гиозните култове, по държавно регулиране на стопанската дейност и пр.  

И в републиканския, и в имперския период от развитието на римската дър-
жава компетентността на магистратите, респ. на императорските служители и 
техните помощници са стриктно определени. Обособени са ведомства и канцела-
рии с определени функции, съществуват и общи понятия за militia, officium, 
scrinia и пр. В редките случаи на спорове за компетентност те се решават в Сена-
та, а по-късно – от императора. Това се отнася не само за централните и висши 
магистратури, но и за провинциалната и муниципална администрация. 

Особен интерес представлява статутът на държавните служители, като мо-
же да се проследи неговото изменение в епохата на Републиката и Империята31.  

Малко са изследванията относно публичната администрация, в които да 
се прави ретроспективен анализ на държавната служба в исторически план, 
респ. да се изследват основите на бюрократичния държавен апарат в Древния 
Рим. По времето на Републиката се създават основите на държавната служба, 

                                           
31 Във връзка с това вж. съчинението на Varela Gil, С., El estatuto jurídico del empleado 

público en Derecho Romano. Madrid 2007 и цитираната там литература.  
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схващана като осъществяване на почетна длъжност въз основа на избор или 
назначение. Във връзка с това тя е безвъзмездна, като само в някои случаи се 
покриват разходи за снаряжение, оборудване на канцеларии и архиви, по-
рядко – за храна и облекло. Едва от началото на Принципата започва изгражда-
нето на административни структури, в които да работят държавни служители в 
съвременния смисъл на това понятие32. Няма обаче общ термин за държавен 
служител, не се създава и единен статут на държавните служители. Особен ин-
терес представлява изследването на изброените в Notitia Dignitatum длъжности, 
но това дава и ясна представа, че дори за определен период за самите римляни е 
била трудно постижима някаква обща систематизация и типология на статута 
на държавните служители. Наред с това може да се проследи еволюцията на 
привилегиите и имунитетите на държавните служители, зараждането и разви-
тието на системата от рангове и степени и пр.  

В) Режим на гражданството, местожителството, вероизповеданията 

Традиционно въпросите относно статуса на лицата се разглеждат от римско-
то частно право, но в много аспекти те са свързани и с разпоредби с публичнопра-
вен характер. Още в републиканския период е създаден специален режим за конт-
рол над гражданството33. С административен характер са и мерките по контрол на 
гражданския статус, обявяване на ражданията, вписване на припознавания и оси-
новявания на деца, освобождавания на роби, настойничество и попечителство и пр. 
Във връзка с това от съществено значение е функцията и на цензорите по времето 
на Републиката, които осъществяват контрол върху обществения морал и могат да 
налагат специфичната санкция nota censoria, както и редица мерки във връзка с ог-
раничаване на освобождаванията на роби, притока на лица без занятие и жилище в 
Рим и пр.34 Към края на І в. пр. Хр. в Рим е налице и система от норми, с които да 
се ограничават случаите на освобождаванията на роби, като по този начин се съз-
дава основа за регулиране както на населението, така и на пазара на работна сила, 
от една страна, а също и ограничаването на лумпенизираното население, което не 
притежава свое имущество и разчита на държавни помощи или престъпна дейност, 
от друга. Това е свързано и със задължения на господарите да обезпечат, макар и в 
минимален размер, съществуването на своите освобожденци. 

                                           
32 Вж. Fernandez de Bujan, Derecho Publico Romano, cit., p. 247 ss.  
33 Сборникът със статии Derecho, persona y ciudadanía, Madrid, 2010 под ръководството 

на Bernardo Periñán Gómez е посветен както на отделни проблеми на гражданството и 
правните последици във връзка с финансовите задължения, придобиването на позем-
лени имоти, участието в местното самоуправление и пр., така и с проследяване на ево-
люцията на принципите в съвременните правни системи. 

34 Относно местожителството и неговото значение вж. López Huguet, М. L. Régimen 
jurídico del domicilio en Derecho Romano. Мadrid 2008; Bravo Bosch, M. El largo camino 
de los hispani hacia la ciudadanía. Мadrid 2009. 
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Особеният статус на ветераните и държавните служители, на лицата, които 
упражняват определени професии – юристи, лекари, държавни снабдители инже-
нери, търговци на зърно и добитък и пр. – дава някои насоки за изследване на съв-
ременните норми относно изискванията за упражняване на определена дейност, 
специалното законодателство за някои регулирани професии и занятия и пр. Така 
напр. изследването на статуса на navicularii – корабопритежателите, които участват 
в превоза по море на държавните доставки на храни, на корпоративните сдружения 
на адвокатите, на занаятчиите, на търговците на зърно, на притежателите на оръ-
жейни работилници и пр., може да е в основата на съчинения, свързани с истори-
ческото развитие на корпоративната дейност в Европа. Задължението за публични 
повинности, обвързани със статуса на лицата, не е само в негативен аспект, тъй ка-
то става въпрос за общополезни за определена социална група и за определена те-
ритория дейности, които държавата не може да финансира или организира сама. 

В римското право, особено след приемането на християнството, се създават 
редица норми относно вероизповеданията, привилегиите и имунитетите на църк-
вите и църковните институции, както и нови концепции за човешката личност и 
нейната вяра и пр.  

Г) Устройство на територията и урбанистика 

Още по времето на Републиката се оформят колегиите на землемерите 
(agrimensori), които извършват раздела на публичните земи въз основа на точни 
критерии и с прилагането на инженерни средства35. По-късно се създават норми 
относно определянето на границите, застрояването, обособяването на територии за 
общо ползване, за публични сгради и пр., което представлява своеобразно държав-
но регулиране на урбанистиката36. водоснабдяването и канализацията и пр. Особе-
на оригиналност може да се открие в административните норми относно използва-
нето на водите. В трактата на Фронтин за акведуктите са определени специални 
служители, които имат диференцирани функции за отделните дейности по водос-
набдяването и канализацията, но и относно ползването на всички водни ресурси, 
създават се планове, инженерни експертизи и цялата дейност е под строг държавен 
контрол. Уникално за древността и дори модел за съвременната уредба е римското 
дефиниране и класифициране на водните ресурси и тяхното ползване. Интерес 
представлява и изследването на специалните колегии за поддръжката на публични-
те сгради, акведуктите и канализацията, бреговете и почистването на речното кори-
то на Тибър и пр. административни структури, които извършват търгове и управля-

                                           
35 Относно agrimensori Beaudoin E., La limitation des fonds de terre dans ses rapports avec le droit 

de propriété. Etude sur le droit romain de propriété, in NRH 18 (1894), p. 157-222, 309-365. 
36 Относно урбанизацията на градовете в римската империя с ракурс към предходните 

епохи вж. Ponte M., Introduction а l'urbanisme: l'évolution des villes. La leçon de l'histoire. 
L'Аntiquité, Paris, 1967; Homo L., Rome impériale et l'urbanisme dans l'Antiquité, Paris 
1971; Néraudau J.-P., Urbanisme et métamorphoses de la Rome antique, Paris 1983.  
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ват събраните целево държавни и частни финансови ресурси в процедури, близки 
до съвременните обществени поръчки.  

Д) Регулиране на стопанската дейност 

В тази посока съществуват отделни изследвания, но като цяло няма синтез 
на правната уредба, свързана с регулиране на стопанската дейност в Рим. Прин-
ципно политиката на римската държава в това отношение е и доста променлива та-
ка че изследванията могат да бъдат ограничени темпорално и териториално пред-
вид и на оскъдните извори по въпроса. Има сведения за регулиране на валутния 
курс, определяне на мерките и теглилките, а в някои случаи – и регулирането на 
цените на постоянните пазари и предотвратяване на спекулата и нелоялната конку-
ренция още по времето на Републиката. Трябва да се отбележи и административно-
то регулиране на изхранването на населението в Рим, което е обхванато от специ-
фичната дейност по държавните доставки (annona).  

Сред значителните достижения на държавното регулиране на икономиката 
и определянето на специална администрация за това е и добивът на природни бо-
гатства. В Древния Рим това е допустимо както в публични, така и в частни земи, 
но съществува държавен монопол върху добива на ценни метали и сол, а в някои 
случаи и на определени стратегически суровини (напр. добив на пясък и чакъл 
при публични строежи на сгради, крепостни стени, пътища и пр.)37. Стриктно се 
разграничава подземният от наземен добив, респ. се правят разлики между мини 
и кариери, новооткрито и разработено находище, отделни галерии и минни ком-
плекси. Съществуват норми на ангажираност на работната сила (с оглед избягва-
не на струпване на роби и наемни работници на едно място), както и на допусти-
мо количество добив (с оглед опазване на ресурса за по-дълго време, респ. запаз-
ване на цената, на и предотвратяване на срутвания, промени в релефа и пр.). В 
романистиката се счита за революционен спрямо съществуващата правна уредба 
принципът на експлоатация на подземните изкопаеми от лица, различни от соб-
ственика на терена, както и свързаните с това модификации в концепцията за 
правото на собственост, което се простира „от земните недра до небето”38. Много 
от разпоредбите в двата кодекса, както и административната уредба на минното 

                                           
37 Подробно за минния режим вж. едно от най-пълните съчинения в тази насока, заедно с 

многобройни позовавания, на Negri, G., Diritto minerario romano, v. I-II, Milano 1985, как-
то и Mateo, A., Observaciones sobre el régimen jurídico de la miniera en tierras públicas en 
época romana, Santiago de Compostela, 2001 и в сборника на Caselli, P., Agostinetti, P. 
(dir.), La miniera, l'uomo, l'ambiente. Fonti e metodi a confronto per la storia delle attività 
minerarie e metallurgiche in Italia. Atti del Convegno di studi. 2-4 giugno 1994, Cassino 1996. 

38 Срв. пространното изложение по въпроса у Scialoja V., Teoria della proprietà nel diritto 
romano, v. I., Roma 1928, p. 346 ss. 
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дело са прототип на съвременните режими39. 
Римската империя е известна със своите пътища, които осигуряват полити-

ческото и икономическото единство на територията. Пътната система започва да 
се изгражда паралелно със завладяването на провинциите, като към ІІ – ІІІ в. 
от н. е. вече съществуват основните пътни артерии, по които се движат войските, 
пощата и търговците. Освен нормите относно проектирането, отчуждаването на 
земи, изграждането и стопанисването на пътя римските юристи свидетелстват и 
за стриктна уредба на прилежащата на пътя инфраструктура – мостове, отклоне-
ния, сгради, ханове, станции за смяна на конете, както и за правилата за движе-
ние, за организацията на охраната и поддържането на пътя и пр.40 Римското ад-
министративно право познава класификация на пътищата, както и отграничаване 
на публичните, муниципалните и частни пътища. Актуално звучене имат норми-
те, свързани с отчуждителните процедури и пътните такси за преминаване, както 
и със задълженията на собствениците на прилежащите имоти, концесиите за под-
дръжка на пътя, засаждане на крайпътни дървета, временно преустановяване на 
движението за поправка на пътя, отговорност за нанесени щети и пр. Могат да се 
открият и норми относно регулиране на работата на лицата, заети със строител-
ството и поддръжката на пътя – необходим брой работници и специалисти, раз-
мер на заплатите, отговорност. Още в републиканския период се установява и 
специална интердиктна защита, която осигурява общото ползване на пътя.  

Ползването на пътната мрежа е съпроводено с норми относно уличното и 
пътното движение, както и относно транспортната дейност по вода. Макар и с по- 
ограничен обем, но са запазени норми относно изискванията за безопасност на 
транспортните средства, някои изисквания към лицата, осъществяващи превози 
по суша и вода, и пр. В гражданското право е уредена и специалната отговорност 
за превозвачите за поверените им товари, както и за живота и здравето на пътни-
ците. Преторът дава специални искове – recepta, срещу корабособствениците и 
капитаните на кораби, ханджиите и съдържателите на конюшни за всички вреди, 
причинени на хора, добитък и товари, които те са приели да превозят или под-
слонят по време на пътуване. Тази отговорност се изключва само в отделни хипо-
тези на непреодолима сила и обхваща както личните действия на превозвачите и 
техните роби и подвластни, така и на всички наети от тях лиза във връзка с пре-
воза, а дори и на другите пътници, поради което в романистиката често се правят 
аналогии с условията на съвременното застраховане при пътуване.  

Към тази проблематика могат да се споменат и нормите на римското право 
относно опазване на околната среда – ограничаване на произволния излив на от-
падни води, забрани за лов и риболов през определени периоди, опазване на реч-
                                           
39 Вж. обобщенията по въпроса в Domergue, C., Les mines de la péninsule Ibérique dans 

l’Antiquité romaine, Paris-Rome, p. 39 ss.; Cuq, Ed., Le réglement administratis sur les 
exploitations des mines au temps de Hadrien, Paris 1907, p . 1-48; Arcenegui, J., El demanio 
minero. Rejimen juridico-administrativo de las minas, Madrid 1979, p. 21 s. 

40 Подробно по тези въпроси вж. Ponte V., Régimen jurídico de las vías públicas en Derecho 
Romano, Мadrid, 2007.  
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ния и морски бряг, норми на сеч, респ. залесяване и пр.  
Определен интерес представлява стопанската дейност, която е свързана и с 

организирането на социалния живот в Рим. В републиканския период се създават 
правила за организирането на спектакли, игри, залагания, обучението на роби за 
гладиатори, използването на ханове, таверни, конюшни, публични домове, арени 
за тренировки и пр. Осъществява се контрол върху гражданските сдружения в та-
зи област относно целите на образуването им и средствата за осъществяване на 
тяхната дейност и пр.  

Интересни за съвременното право са изследванията на игрите и хазартната 
дейност в Древния Рим – както на гражданскоправните аспекти и алеаторния ха-
рактер на отношенията, така и на публичното регулиране на тази дейност и отра-
женията му в социален и икономически план. Във връзка с това могат да се на-
правят редица съпоставки както в исторически, така и в догматичен план.  

Като особено проявление на регулаторните функции на държавата по от-
ношение на отделните стопански дейности е системата на концедирането на пуб-
лични блага, както и възлагането на частни лица да осъществяват определени 
публични дейности в полза на обществото. Обикновено се отделя самостоятелно 
място на стопанисването на публичното имущество и осъществяването на пуб-
лични дейности от частни лица, което започва още в периода на Късната Репуб-
лика и има своето място и по времето на Империята независимо от разгръщането 
на специален бюрократичен апарат за това. С развитието на икономиката и об-
ществото още от ІІІ—ІІ в. пр. н. е. се оформя държавното регулиране в областта 
на публичните земи, финансите, култа, публичните работи и пр. От ІІ в. пр. н. е. 
започва прилагането на мерки за регулиране на икономиката в Италия и провин-
циите, предоставят се административни концесии чрез търгове за изграждане на 
пътища, обществени сгради и съоръжения (акведукти, канализация, бентове, 
пристанища и др.), регулира се градоустройството, ползването на водните и при-
родните ресурси и пр.  

От този период датира и делегирането на публични функции и услуги за 
осъществяване от сдружения на частни лица. В римското право не съществува спе-
циален термин за юридическо лице, но под формата на гражданското дружество 
(societas) множество сдружения осъществяват дейност именно като самостоятелни 
субекти на правото. Това е период на разцвет на дейността на публиканите, която 
въпреки известни злоупотреби все пак е поставена под държавен контрол.  

От този период са запазени множество leges locationis, които от съвременна 
гледна точка са административни договори между публичната администрация в 
лицето на цензорите, а по-късно – между императора и частни сдружения и асо-
циации за изпълнение на публични работи по строителство и поддръжка на пъ-
тища, пристанища, фарове, крепостни стени, затвори, обществени сгради, мини и 
кариери и пр. Самият термин е особено показателен – от една страна се създава 
императивна уредба, определена като „закон” (lex), а от друга се прилагат разпо-
редбите относно арендните и наемните правоотношения, т. е. характерните за до-
говора за наем в трите му разновидности (locatio conductio rei, operis, operarum). 
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Така концедирането се осъществява не само за обекти, но и за дейности, което е 
особено близко до съвременната концепция за концесиите41.  

Административните концесии се отнасят до установяването на преференциал-
но ползване на публично имущество или на общи блага (res publica и res omnia 
communes) в полза на определени лица или техни сдружения. Като концедент могат 
да действат както представители на централната, така и на муниципалната или коло-
ниалната администрация. Допуска се специално оправомощаването на длъжностни 
лица да проведат търговете за концесията, а в някои случаи се създават и постоянно 
действащи колегии, които да администрират на концесионен принцип публичните 
имоти и дейности. Концесионният режим е твърде обширен – за добив на руди, 
инертни материали, за строителство върху държавна земя или за обработването и зе-
ми, за ползване на публични гори и пасища, за лов и риболов и пр. Концесионните 
възнаграждения представляват значителен приход в държавната хазна, а публичната 
власт определя точно привилегиите и имунитетите на концесионерите и съдейства за 
по-дългото съхранение на концесията, респ. за нейното новиране. В тази насока пос-
тепенно се установяват норми, характерни за съвременните общи лицензии, като 
веднъж установена, концесията се запазва за неопределено време, докато концесио-
нерът изпълнява своите задължения.  

Към тези режими трябва да се добави и разрешителния режим за ползването 
на реките, които са с режима на aqua publica, както и за строеж на сгради и съоръ-
жения на речния и морския бряг.  

Въпреки известно преекспониране на тази материя, повечето автори приз-
нават, че не може да се твърди наличието на единен режим за административните 
концесии. В отделни отрасли на икономиката обаче сякаш обобщаването на нор-
мите е по-значително. Така е запазен един общ статут за минна концесия, наречен 
Lex metalis dicta42. Другите концесии обаче вероятно са се осъществявали въз ос-
нова на свои leges locationis, когато са предоставяни от държавата, или на муни-
ципални статути, когато са предоставяни от общините. Поради своя временен, 
изключителен и ограничен териториално предмет те не са запазени като доку-
менти. Информация обаче може да се почерпи от различни счетоводни документи 
или надписи за вече осъществени дейности, от което може да се съди за разно-
родната и масова практика на концедиране по времето на Републиката и Ранния 
Принципат.  

Може да се отбележи, че в римското право съществува относително уни-
фицирана терминология за изключителното предоставяне на публични блага или 
на публични дейности за осъществяването им от частни лица, като се прави раз-
                                           
41 Обобщение по въпросите на концедирането и по-новата литература вж. у Perez- 

Gomez S. C., Rejimen juridico de las concessions administrativas en el derecho romano, 
Madrid 1996.  

42 По-подробно относно Lex metalis dicta Lepore P. „Lex metallis dicta”: studi sulla seconda 
Tavola di Vipasca, in Rivista Storica dell’Antichità 32 (2002), p. 127-140. Lazzarini, S., Lex 
metallis dicta, Rome 2001. Текстът на закона вж. у Levick B., Тhe Government of the 
Roman Empire: a sourcebook, 2e ed., London & New York, 2000, р. 85-88. 
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лика по същество в двата основни начина: concedere и permitere. Наред с това се 
създават и специални правни средства за защита на концесионерите, но и за га-
рантиране на публичното ползване на определени блага, стриктна процедура на 
провеждане на търговете за предоставяне на концесии и разрешения, установява-
нето на реални гаранции за плащането на концесионното възнаграждение, въз-
можност за удължаване на срока и дори за перпетуиране на концесията и пр. 
Прави впечатление също и обособяването на специален административен апарат 
във връзка с предоставянето и контрола върху концесиите както на централно, 
така и на провинциално и муниципално ниво – в източниците се споменават ма-
гистрати, колегии и служители: censores, curators, quatuorviri, duoviri, ediles, а на 
по-високо ниво, свързано с тяхното оправомощаване за конкретна дейност, са оп-
ределени функциите на консулите, претора, а по-късно – и на императора. В епо-
хата на Домината специално място в процедурите по концедиране заемат curator 
rei publicae, rationales, redemptores. 

Е) Правна уредба на фискалните отношения 

В източниците съществуват значителни масиви от норми, отнасящи се до 
отношенията, които съвременната наука обособява по-общо като финансово пра-
во, а не само като данъчно право. Някои от тях са с древен произход и се отнасят 
до организацията на основната римска хазна (aerarium), а по-късно се добавят и 
нормите относно хазната на принцепса (fiscus). По времето на Републиката ос-
новна грижа за финансовите дела на държавата имат квесторите и техните по-
мощници заедно с многобройните публични роби. Броят на лицата, заети в квес-
турата, се увеличава със създаването на провинциалната система, като те опреде-
лят и стриктни правила за формиране на бюджетите за държавните органи, за ар-
мията, за флота, за обществената сигурност, опазване на природата, здравето, 
благоустройството и публичните работи, за издръжката на римското население, за 
провинциите и пр. От този период са и нормите относно финансовата дисципли-
на и отчетност, както и за съхраняването на финансовите документи и финансо-
вите ревизии.  

Финансовото право обаче има своя разцвет по времето на Империята. На 
първо място се реформират двете хазни – държавната и императорската, а отдел-
но се обособява личното имущество на императора, а след средата на ІV в. – и 
имуществото на църковните институции. Тогава се прави ясно разграничението 
на преките и косвените данъци, както и на таксите, митата и муниципалните сбо-
рове. В някои случаи те се съчетават и с фискални повинности, които могат да се 
откупуват с парични вноски в съответната хазна или с наемане за своя сметка на 
лица, които да ги отработят. Забележително е въвеждането на източната и елин-
ската поземлена практика за категоризация на земите и на имотите в градовете и 
селата с фискална цел и създаването на фискален кадастър, както и за диферен-
цираното данъчно облагане и данъчните имунитети. В теоретичен план в източ-
ниците откриваме концепция за същността на данъчното задължение и на данъч-
ното нарушение (fraus fisci), за данъчните оценки на имуществата, за общия ха-
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рактер и пропорционалността на данъчното облагане, за същността на деклари-
рането на имущества с фискална цел, за финансовия акт и неговото обжалване, за 
привилегиите на фиска и пр.. Във връзка с функционирането на финансовата сис-
тема се създават изисквания за заемането на длъжност от фискалните служители 
и от адвокатите на фиска, както и процедурни правила за т. нар. фискални проце-
си, по които страна е държавната хазна.  

Трябва да се отбележи, че съществува специфична и обширна терминоло-
гия както за означаване на отделните данъци, такси, мита и сборове, така и за зае-
тите във финансовата система служители, но тя не винаги е ясна и еднозначно 
използвана. Така повечето съвременни автори, които се занимават с материята, 
считат, че възстановка на финансовите отношения и тяхната правна уредба е въз-
можна само за определен темпорален отрязък, а в някои случаи – дори и само за 
определена провинция. От неюридическите източници могат да се съберат час-
тични сведения за фискалната политика, индексите на инфлация, девалвацията на 
парите, ръстът или намаляването на заплатите, движението на бюджетните при-
ходи и разходи, начините за покриване на бюджетния дефицит, финансовите от-
ношения с други държави и с чужденци, временното финансиране на държавата 
от частните банкери и пр.43 

Ж) Обществен ред и държавна сигурност 

Още в Закона на Дванадесетте таблици се съдържат норми относно обще-
ствения ред и опазването на личната сигурност на римските граждани. В следва-
щите епохи тези норми се разгръщат не само за Рим и за големите градове, но и 
за цялата територия на държавата. Полицейските функции не са строго специали-
зирани, но още в републиканския период има нощна охрана, противопожарна ох-
рана, погребални агенти. В провинциите тези функции често се поемат от мест-
ните органи и от римската войска, а по времето на империята се изграждат и са-
мостоятелни структури. Паралелно с това от І в. насетне се създава и специална 
охрана на императора – т. нар. преторианска гвардия, която по-късно се транс-
формира в дворцова войска. Във връзка с това следва да се отбележи и създаване-
то на специализиран апарат за вътрешен и външен шпионаж, за което съществено 
влияние оказва и съществуващата практика в източните провинции. В епохата на 
Домината той е напълно самостоятелен и подчинен единствено и лично на импе-
ратора.  

В източниците се акцентира на обстоятелството, че римските граждани 
имат както права да бъдат защитавани от държавата, така и задължения за опаз-
ване на обществения ред. В края на Републиката особено популярни са частните 
охранители, особено в града Рим, който тогава наброява над милион и половина 
обитатели и е център на сериозна улична и битова престъпност, както и на поли-
тически атентати. В източниците се споменава и за специална охрана на театрите, 

                                           
43 Fernandez de Bujan, Derecho Publico Romano, cit., p. 255 ss. 
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цирковете, баните, пазарите, таверните, резиденциите, пристанищата, както и при 
церемониите със светски или религиозен характер или при провеждането на еже-
годните избори за магистрати. Някои от по-сериозните нарушения са обявявани 
за престъпления и са се наказвали от специалните наказателни съдилища, а по-
маловажните са санкционирани с глоби от едилите. Свързани с обществения ред 
и обществената хигиена са и някои квазиделикти, при които преторът налага гло-
би на лицата, които поставят или окачват предмети по первазите на прозорци, 
балкони и пр. и които могат да паднат или които изхвърлят или изливат нещо на 
улицата и с това не само я замърсяват и правят трудно проходима, но и поставят в 
опасност минувачите. Същото може да се каже и за правилата за противопожарна 
безопасност, които датират от най-дълбока древност.  

По времето на Принципата започва процес на централизация на множество-
то служители, които самостоятелно или в колегии осъществяват различни функции 
по опазване на обществения ред. Император Октавиан Август полага основите на 
централизирания корпус на градската полиция (cohortes urbana), който е с постоян-
ни функции и с единно командване. Постепенно тази практика се разпростира и в 
провинциите. При следващите императори полицейските функции се разделят на 
две: опазването на органите на централната власт, вкл. на самия император и на не-
говото семейство, външното разузнаване и шпионаж са под ръководството на им-
ператора, на преторианския префект и на magister officiorum, докато градската и 
муниципалната полиция се ръководят от градския префект или от префектите на 
отделните общини.  

Нощната стража, осъществявана от патрули от vigiles, е ефективна по вре-
мето, когато Рим все още няма такова огромно население. По времето на Прин-
ципата Веспазиан създава корпус от speculatorеs, а Хадриан – от frumentаrii. Те 
постепенно се специализират и се изграждат като професионални формирования, 
които разполагат с широка компетентност да задържат нарушителите и да ги из-
пращат в затвора до началото на процеса за техните деяния. По времето на Дио-
клециан на мястото на frumentаrii се създава корпуса на agentes in rebus начело с 
magister officiorum, които разполагат с още по-широки права за задържане и дори 
за налагане на наказания на извършителите на определени нарушения, които не 
са квалифицирани като престъпления. Създават се и корпуси от тайни агенти – 
beneficiarii, curiosi, предимно във връзка с преследванията срещу християните и 
другите забранени култове, но също и за борба с градската престъпност. Апара-
тът за разследване, преследване и репресии се състои от цивилни лица, но с про-
фесионална специализация и с определени изисквания за заемане на длъжности 
или за участие в отрядите. В някои случаи се споменава за тяхната широка ком-
петентност да контролират дори самата императорска канцелария, архивите, об-
виненията в корупция на държавните служители. Във връзка с това могат да се 
направят някои аналогии със съвременните правонарушения и обществено – 
опасни деяния, които имат еднаква типология и устойчивост през вековете. Ана-
логия е възможна и на нивото на организацията на борбата с престъпността, коя-
то и в Рим, и в съвременните условия се осъществява от множество институции, 
които имат функции по опазването на обществения ред, гарантират свободите и 
правата на гражданите, недопускането на анархия, държавни преврати и метежи, 
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укрепването на публичната власт, реда и законността.  
Все по това време се изграждат корпуси от лица под ръководството на адми-

нистративни служители, избрани и оправомощени с конкретни функции по опазва-
не на реда и спокойствието в градовете, противопожарната защита, реда на пазари-
те, панаирите, тържищата на роби, добитък и други стоки, на пристанищата и око-
ло публичните складове, регулиране на пътното движение в градовете и извън тях,  

В по-старите учебни курсове, посветени на римското публично право, нор-
мите относно военната служба (militiа) често се обособяват самостоятелно, което 
дава основание да се изследва т. нар. военно право. Подобна терминология няма 
покритие в латинската лексика, независимо че нормите относно военната служба, 
военната хазна, организацията на военни лагери, специфичните права и задълже-
ния на войниците и техните командири, дисциплинарната отговорност и пр. са 
обект на обширна правна уредба. За съжаление не са запазени много източници 
по тези въпроси, но отделни елементи от административната уредба на военната 
служба могат да се извлекат както от съчиненията, озаглавени De re militaris, така 
и от трактатите по военна стратегия и тактика. Военната служба е едновременно 
право и задължение на римляните. Още Сервий Тулий през VІ в. пр. н. е я обвърз-
ва с гражданството, като до епохата на гражданските войни в римската войска 
много трудно се допускат да служат жители на асоциираните към Рим общини в 
Италия, и то в помощните части. Военната служба се носи от 17 до 45 години, ка-
то се създава специален статус и привилегии на военните ветерани. В админист-
ративен план има стриктни норми за освобождаване от военна служба в случаите 
на несъвместимост с упражняваното занятие – напр. за доставчиците на войската 
по времето на техния договор с държавата, жреците, магистратите и държавните 
служители по време на мандата им и пр., както и в случаите на infamia, обявена 
от цензорите по отношение на военнозадълженото лице. С военните реформи на 
Гай Марий военната служба става задължителна, но постепенно армията се про-
фесионализира, като в редки случаи се стига до набиране на доброволци или обя-
вяване на всеобща мобилизация. С административен характер са правилата от-
носно заемането на военни чинове и придвижване в кариерата, относно необхо-
димото военно снаряжение, имуществото на легионите, заплатите на войниците, 
разпределянето на военната плячка, имуществените наказания за простъпки, кои-
то не са обявени за престъпления и пр. Във връзка с това в периода след рефор-
мите на император Константин в началото на ІV в. самият термин „militiа” раз-
ширява своето значение и по отношение на държавната служба и държавните 
служители, които са организирани също по армейски принцип, имат определени 
рангове и степени, получават заплати от държавната хазна и имат привилегии и 
задължения, определени от публичното право. Към този период започва разгра-
ничението на militia armata, militia legionaris, militia palatina, militia cohortalis от 
държавната служба, наричана militia civilis. 

Изброяването може да продължи и за други сфери на обществения и ико-
номически живот, но сведенията за административното регулиране в тях са по-
ограничени. От това изложение е видно, че публичната власт осъществява управ-
ление на всички нива, което дава основание за твърденията за съществуване на 
норми и режими с административен характер в Древния Рим.  
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Заключение 

От посочените общи направления за изследване на римското администра-
тивно право би могъл да се направи извод, че са налице както достатъчно изворов 
материал, така и научни анализи, които да позволят реконструкция на този, ус-
ловно наречен, отрасъл на ius publicum romanum. Това е задача, поставяна още от 
Йеринг и Момзен, която с успех се реализира и в съвременната романистика. 
Твърде априорно е да се твърди, че е възможна цялостна реконструкция на рим-
ското административно право и практика по няколко причини. На първо място, до 
нас не са достигнали правните норми в своята цялост – било поради по-слабата 
писмена традиция на по-ранните епохи от историята на Рим, било поради въз-
произвеждането в кодификациите само на актуалните, но не и на неприложимите 
по различни причини предходни административни уредби. В запазените юриди-
чески актове и в становищата на римските юристи се отразяват различни аспекти 
на административното право, спорни практики и съдебни казуси.  

Може да се добави и обстоятелството, че малко от античното наследство е 
наистина запазено в големия период от време между съществуването на римската 
държава и нашето съвремие, на огромната и  територия, на която са преминали 
през вековете много народи и са формирани различни държави. Така всъщност 
може да се говори за късчета от една монументална мозайка, от която възстановя-
ването на римското административно право може да бъде само с определена сте-
пен на сигурност и с много предположения, основани на прилагането на норми от 
други правни отрасли и сведения за съществуваща практика в историческите, ли-
тературните и епиграфски извори.  

Проблематиката, маркирана в настоящата статия, не е особено позната в 
България предвид по-ограничения достъп до специализираната литература, която 
е посочена по-горе. Във връзка с това насочването на всички, които се интересу-
ват от римското право, към нея би било само от полза както за развитието на 
правната култура в България, така и за задълбочаването на историческите и срав-
нителноправни изследвания. В много случаи това би дало и добра основа за раз-
бирането на еволюцията на съвременните административноправни институти, за 
откриване на особеностите им в различните държави, когато това е резултат на 
историческото развитие, за изграждането на принципи и концепции с универсал-
но значение. 
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проф. д-р Румен Владимиров 

Проектът на 
Министерството на правосъдието 
за нов Наказателен кодекс – 
особена част 

 

І. Общи положения и въпроси относно проекта 

На 9.4.2012 г. на сайта на Министерството на правосъдието беше предста-
вен проекта за нов Наказателен кодекс (наричан по-нататък „НК“) – особена част. 
Негови съставители са специалисти от наказателноправната теория и съдебната 
практика. Същата работна група разработи и публикува преди повече от година 
(на 19.1.2011 г.) и проекта за нов НК – обща част, чието обсъждане продължава. 
Становищата на автора за неговите положителни и отрицателни страни може да 
се проследят в студия, публикувана в „Юбилеен сборник 20 години департамент 
„Право“ на Нов Български Университет, издание на „Фенея“, 2011 г. Затова в нас-
тоящата публикация вниманието ще бъде насочено само и единствено към проек-
та за особена част на НК.  

Най-напред трябва специално да се отбележи, че разискванията по качест-
вата на проекта за нов НК – особена част ще продължават неограничено във 
връзка с преценката за неговата практическа новост, полезност и бъдеща ефек-
тивност. Ето защо, на този етап би било невъзможно да се обхванат цялостно, 
пълно и изчерпателно всички разработени положения и страни на предлаганата 
нова наказателноправна уредба. Все пак при първоначално експертно сравняване 
на двете части на проекта за нов НК, се остава с впечатлението, че работната гру-
па се е справила по-добре с въпросите относно уредбата на Особената част, от-
колкото с тези на Общата.  

1. Първият общ въпрос се отнася до СТРУКТУРАТА на проекта. Преди 
всичко, проличава и следва да се отбележи, че работейки по неговото изготвяне, 
членовете на работната група са прегледали и отчели огромния брой различни 
предложени de lege ferenda в доктрината за усъвършенстване на действащия НК. 
Освен това е проучен и е използван теоретичния и нормативен опит на държавите 
от Европейския съюз (наричан по-нататък „ЕС“), както и на законодателната и 
правосъдната дейност на ЕС. 

Що се отнася до предложената структура на Особената част на НК, то като 
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цяло за нея може да се даде положителна оценка. Първоначалният проект от 
5.1.2011 г. предвиждаше структурата на особената част да се разположи от гл. 12 
до гл. 30. В сегашния вариант от 9.4.2012 г. главите вече са увеличени до № 34, и 
освен количествено, но и качествено по-добре структурират наказателноправната 
материя на особената част. Тя е логически подредена по утвърдения критерий – 
значимостта на обекта на посегателство. Затова основателно престъпленията 
против републиката са отнесени във втората половина, а не се започва с тях, как-
то е понастоящем в действащия НК. 

От цялостния общ преглед на проекта е видно и това определено прави 
впечатление, че от една страна са отчетени всички структурни достойнства на 
действащия НК, а от друга страна са съобразени новите или променените след 
1989 г. обществени отношения, които се нуждаят от обновена или усъвършен-
ствана наказателноправна защита. Във връзка с това може категорично да се зая-
ви, че в структурно отношение проектът на особената част е по-добър от струк-
турата на действащия НК. 

Разбира се (така да се каже, на първо четене), биха могли да се направят и 
някои бележки по структурата. Най-важната от тях се отнася до наличния коли-
чествен и качествен дисбаланс между главите и разделите. Защото има такива 
самостоятелно обособени глави (в действащия НК същите са раздели като нап-
ример глави 14, 15 и др., които заемат обем около страница и съдържат по някол-
ко вида престъпления. 

2. Втората обща тема за оценка е за ПРЕДМЕТНИЯ ОБХВАТ на проекта 
за Особена част на НК. Разглеждайки нещата от тази позиция, оценката не може 
да бъде еднозначна. Защото е положителен фактът, че в проекта не са намерили 
място многобройни състави и норми от настоящия НК, които бяха неточно или 
неясно формулирани или такива, които просто бяха ненужно и излишно или ко-
нюнктурно приемани през последните повече от 20 години. От тази гледна точка 
не е пресилено да се каже, че за някои свои нормативни решения работната група 
е проявила завидно чувство за логика и законодателна техника за да се постигне 
необходимата краткост, предметност и яснота на съдържанието.  

В същото време обаче, ненужно са запазени някои състави, като например 
на престъплението просия. Нещо повече, новата му редакция изключва систем-
ността на деянията и по такъв начин драстично снижава неговата и без това ниска 
обществена опасност. Така в проекта престъплението просия е предвидено да се 
извършва само с едно, единствено деяние и това повече от убедително показва, че 
такава криминализация е неудачна, защото противоречи на елементарни теорети-
чески положения. 

Посочените общи доводи и примери, както и редица други конкретни съо-
бражения, които ще бъдат изложени по-нататък дават основание да се счита, че 
предметният обхват на проекта за особена част е максимално пълен, дори в някои 
отношения е повече от достатъчен. 

3. Третата обща тема се отнася до СИСТЕМАТИЗАЦИЯТА НА РАЗПО-
РЕДБИТЕ по глави и раздели. Прегледът показва, че като цяло систематизацията 
е относително добре направена. Все пак има и неща, които не могат да се прие-
мат без възражения. Например като това, че част от престъпленията против изби-
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рателното право са разположени в глава 21, т. е. те са определени като раздел І на 
престъпленията против републиката?!  

Въпреки някои недостатъци относно систематизацията на нормите, като 
съществен положителен момент може да се определи предвиждането на заглавия 
на всяко от видовете престъпления, на специалните му състави (тежконаказуеми 
и леконаказуеми), както и на други норми, които се съдържат в отделни членове. 
За съжаление обаче, в редакционен план тези заглавия не винаги са достатъчно 
ясни, точни и съответстващи на съдържанието на съответните норми.  

Например чл. 171 е озаглавен „действие на неравенство“, което не изразява 
самото посегателство, а именно, че става дума за употреба на насилие или пов-
реждане на имот на лице с действителен или предполагаем защитен признак (тер-
минът е дефиниран в т. 22 на § 1 на допълнителната разпоредба). Заглавието на 
чл. 269 е „дейности с дървесина“, което не удовлетворява като се има предвид, че 
съставите са подобни на сегашните състави против горското стопанство – членове 
235 и 236 от НК. В случая специално трябва да се каже и това, че е нарушен прин-
ципът за самостоятелни заглавия, при което тежконаказуемите и леконаказуемите 
състави не са озаглавени. Трети пример може да се даде с чл. 327 от проекта. Не-
говото заглавие „получаване на средства“ никак не насочва към извършване на 
нещо нередно или престъпно. За да се получи някаква яснота за това, че деянието 
е неправомерно, в съответствие с текста на нормата към цитираното нейно загла-
вие би трябвало да се добави пояснението „без правно основание“. По подобен 
начин трябва да се допълни и заглавието на чл. 329, както и на редица други чле-
нове и норми, като съответните предложения ще се направят по-нататък в следва-
щото изложение. 

4. Накрая, към общите въпроси трябва да отнесе и този за КРИМИНАЛИ-
ЗИЗАЦИЯТА И ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯТА на деянията, предвид съдържа-
нието на действащия НК и съдържанието на проекта. 

Когато през последните 2 – 3 години се коментираше идеята за създаване 
на нов НК, специалистите неминуемо се произнасяха по въпроса за категориза-
цията на деянията. Основната теза се заключава в това дали новият НК трябва да 
запази съществуващото положение, всички деяния да имат еднаква същност на 
престъпления или деянията в бъдещия НК да бъдат категоризирани на престъп-
ления и нарушения (простъпки), по подобие уредбата в някои съвременни кодек-
си на държави от ЕС, както и по подобие на първия български Наказателен закон 
от 1896 г.  

Въпреки че повечето от специалистите споделят идеята за категориза-
ция на деянията, обществено – политическият избор беше за запазване на съ-
ществуващия модел на криминализация. Такова решение има основание да 
бъде споделено, като се има предвид, че предстои разработване на нов Адми-
нистративнонаказателен кодекс (наричан по-нататък „АНК“), в чиято особена 
част ще се обхванат деянията с ниска обществена опасност, които да се наказ-
ват като нарушения. Ето защо и предлаганият проект за НК – особена част 
следва системата и структурата на действащия кодекс и така двата закона мо-
гат по-добре да се сравняват, включително и във връзка с криминализацията и 
декриминализацията.  
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Вече се спомена, че много от престъпните деяния от настоящия НК са осно-
вателно декриминализирани и това е едно от важните достойнства на законопрое-
кта. Но в тази насока може да се открият и допълнителни резерви за изключване 
като противоправни и наказуеми такива деяния, които са предвидени в самия  
проект. 

Освен това, друго важно достойнство на проекта от принципен характер 
се състои в сериозно намалената тежест на наказателната репресия. От тази 
позиция може определено да се каже, че предлаганите по-леки по вид и раз-
мер наказания (единични или в алтернативна или кумулативна форма) са по-
хуманни и напълно съответстват на целите и тенденциите в държавите от ЕС 
за използване на минимум наказателноправна принуда за противодействие 
срещу престъпността. 

В допълнение на гореизложеното следва да се спомене, че положителна-
та оценка по повод намаляване на наказателната репресия би била по-висока и 
по-категорична, ако бяха използвани възможностите, които се съдържат в 
т. нар. поощрителни или стимулиращи норми. Както е известно, в тях се пред-
писва извършване на определен вид последващо престъплението поведение. В 
някаква степен то възстановява, ограничава или намалява вредните последи-
ци, има отношение към постигане целите на наказанието (чл. 36 НК) и дава 
основание за извършителя да се предвиди облекчено наказателноправно тре-
тиране. 

ІІ. Конкретни бележки препоръки по проекта за нов НК – особена част  

Преди всичко е необходимо да се отбележи, че направените по-долу бележ-
ки и препоръки не могат да бъдат пълни и изчерпателни, защото нормативната 
уредба е огромна и тематично разнообразна и е естествено, с течение на времето 
в нея непрекъсната да се откриват за критика и корекции нови пропуски и недо-
статъци. Трябва също изрично да се отбележи, че конкретните бележки и препо-
ръки няма да засягат предвидените в проекта наказания, които по вид и размер са 
относително леки, защото според класическата теза на Чезаре Бекария не е важна 
тежестта на наказанието, важна е неговата неизбежност, неотвратимост. В този 
смисъл, съвременното разбиране се основава именно на идеята за осигуряване 
неизбежността на наказанието при минимална наказателна принуда спрямо су-
бекта на престъплението. 

Необходимо е още да се уточнят и някои други положения. Първо, при ана-
лиза на конкретните предлагани в проекта разпоредби ще се използва последова-
телността на главите, разделите и нормите, съобразно тяхната номерация. Второ, 
по причина за приемлив обем, съдържанието на съответните критикувани тек-
стове няма да се възпроизвежда в настоящата студия, като се разчита, че лю-
бознателният читател ще прави необходимите справки директно от проекта. И 
трето, заедно с това и бележките и препоръките ще бъдат дадени максимално 
кратко, без поначало пространно да бъде аргументирана тяхната основателност. 

Макар че направените по-нататък бележки са от различно естество, немал-
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ка част от тях имат редакционен характер. Те обаче съвсем не отразяват изчерпа-
телно многобройните недостатъци от този аспект. Ето защо настоятелно може да 
се препоръча да се направи задълбочена научна, лексическа, граматическа и сти-
лова редакция на съдържанието на целия проект.  

1. Глава дванадесета  

– Чл. 113 е архаичен и може да отпадне, още повече, че в чл. 108, ал. 1, т. 6 
е посочена хипотеза за убийство на дете. В случая особените обстоятелства при 
убийството на дете по чл. 113, могат да се отчитат като изключителни смекчава-
щи обстоятелства и да дадат възможност на съда да определи наказанието при 
условията на сегашния чл. 55 НК (в проекта за НК – обща част този член е с друг 
номер). 

– За да се получи синхрон и с чл. 107 и със заглавието на чл. 114, текстът 
на чл. 114 може да се изрази по следния начин: „Който умъртви другиго по неп-
редпазливост…“. Съответно на това могат да се редактират и другите норми за 
непредпазливо причиняване на смърт. 

– Заглавието на чл. 115 може да бъде другояче формулирано, например: 
„Ненаказуемост“ или „Изключване на отговорността“. 

– Заглавието на чл. 116 може да бъде определено чрез съчетание на терми-
ни от текста: „Умъртвяване при дейности с (източници на ( повишена опасност“. 

– В чл. 118, вместо „плод“ да се използва по-точната дума „зародиш“ и тек-
стовете съответно да се редактират. 

– Заглавието на чл. 119 може да се допълни и да стане „Участие в самоу-
бийство на друг“. 

– В чл. 120, ал. 2 вместо думата „слезката“ може да използва по-познатото 
наименование „далакът“. 

– В чл. 121, ал. 2 могат да се заличат думите „ … при което се затруднява 
дъвченето или говоренето“, защото не казват нещо повече и в този смисъл са из-
лишни. 

– По повод на чл. 123, ал. 1 има резон да се помисли, с оглед на законова 
икономия дали нормата да не препрати към чл. 108, ал. 1, където хипотезите са 
аналогични. 

– Заглавието на чл. 127 може да се замени със същото заглавие, което беше 
предложено по повод на чл. 116. 

– Съставите на чл. 131 и 132 могат да се съкратят, като се заличат думите 
„…поради малолетие, престарялост, болест или изобщо…“. 

– Заглавието на чл. 136 може да се промени в някои от предложените вариан-
ти и да стане: „Противозаконно отнемане (отстраняване) на елементи (части) от 
човешко тяло“. 
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2. Глава тринадесета 

– В чл. 143, ал. 3, вместо „съучастник в приготовлението“ да се каже „участ-
ник в приготовлението“. Освен това вместо думите „…изпълнението на…“, да се 
каже „самото“ или вместо това да се членува последната дума и тя да стане „отвли-
чането“. 

– Заглавието на чл. 143 може да се промени и да стане „Противозаконни 
действия“. Самият текст може да добие следната нова редакция: „Който противо-
законно подложи другиго на преглеждане, претърсване или друго посегателство 
против неговата неприкосновеност, се наказва …“. 

– В началото на заглавието на чл. 144 може да се добави „Противозаконно …“. 
– Заглавието на чл. 145 не съответства на съдържанието и може да се про-

мени в „Противозаконно лечение“. 
– В чл. 149, ал. 2 трябва да се заличат ненужните думи „… по отноше-

ние…“. Същите тези думи трябва да се заличат и в ал. 3. 

3. Глава четиринадесета 

– Освен че е малка по обем, тъй като в нея се обхващат само четири ви-
да престъпления и една норма, която прогласява техния частен характер, може 
да се постави и друг въпрос. Той има принципен характер и може да се фор-
мулира така: Като се има предвид досегашната регламентация, както ниската 
им обществена опасност, какво е мотивирало работната група да предвиди 
престъпленията против честта, достойнството и доброто име в самостоятелна 
глава?!  

4. Глава петнадесета 

– В чл. 156, ал. 1, вместо думите „ …по отношение на“, да се постави съю-
зът „…с…“. Може да се помисли и за други промени в ал. 1, например в точки 2 и 
3 да се премахне думата „пострадалия“, защото се подразбира, а в ал. 2, т. 2 също 
може да се премахнат паразитните думи „по отношение“. 

– Подобни на горните недостатъци и съответно същите предложения за ре-
дакционно подобрение имат място и при чл. 157. Тук, с оглед на законова иконо-
мия, може да се помисли за използване метода на препращане към предходния 
член.  

– В чл. 161, ал. 4, т. 3 в началото, да се добави „е…“. 
– В заглавието на чл. 162 вместо „при“, да се използва „чрез“. 
– Чл. 163 да се редактира по подобие на предложеното за чл. 156. Освен то-

ва да се премахне членуването в ал. 1, т. 3. В ал. 2 вместо „…по отношение на…“, 
да се използва съюзът „…с…“. Същата бележка важи и за чл. 164, ал. 2 

– За благозвучие, в чл. 164, ал. 4 вместо „…информация…“, да се използва 
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думата „…данни от…“, като думите „…предоставени от…“, се заличат. 
– Чл. 164, ал. 5 може да добие следната редакция: „Който наблюдава поло-

во действие, в чието извършване участва лице, за което деецът знае или предпо-
лага, че е принудено при условията на ал. 3 …“. 

5. Глава шестнадесета  

– В чл. 168, точки 6 и 7 могат да се обединят и текстът да стане: „6. Чрез 
обещаване получаване или даване на облага …“. Самата норма не е достатъчно 
прецизно формулирана и също се нуждае от редактиране, като се избегнат думите 
„по отношение“, както и многократното последователно (в цели шест точки) из-
ползване в началото на предлога „чрез“. 

6. Глава седемнадесета 

– В чл. 170, ал. 1, вместо думата „…премахване…“, да се използва думата 
„…отстраняване…“. Също така ал. 4 е излишна. 

– Заглавието на чл. 171 трябва да се промени, като стане например: „Дей-
ствия срещу равенството“. 

– Заглавието на чл. 172 също трябва да се промени. Един от вариантите 
е „Погромаджийска тълпа“. Също така ал. 4 се нуждае от редакция във втора-
та част, напр. „… преди да е извършено деяние по чл. 171.“. Ал. 5 – също, са-
мо че в началото след думата „който“, да се добави напр. „… след извършено-
то деяние по чл. 171 … „. По съдържанието на тази норма може да се предиз-
викат разисквания. 

– Чл. 190, ал. 1 е неясно формулиран и трябва да се редактира. 
– В чл. 194, ал. 1 и чл. 195, ал. 1, вместо думата „предмет“, е по-добре да се 

използва съчетанието „интелектуален продукт“. 

7. Глава осемнадесета 

– В чл. 197, ал. 3 за благозвучие втората дума „…когато…“ може да се за-
мени с „…ако…“. 

– За да се получи синхрон между членове 198 и 199 е добре субектът да 
бъде еднакъв и в този смисъл в чл. 198, ал. 1 след „Родител…“ трябва да се доба-
ви „или друг сродник …“. 

– Заглавието на чл. 202 е неподходящо и трябва да се промени. Възможни 
варианти могат да бъдат напр. „Търгуване на дете“ или „Сделка с предмет дете“ 
или нещо друго. 

– Чл. 203, ал. 2, думата „…своето…“, е излишна и следва да отпадне.  
– В чл. 204, ал. 1 вместо предлога „…към…“, да се използва „…за…“. 
– Заглавието на чл. 207 не отговаря на съдържанието и трябва да се проме-

ни. Няма пречки то да бъде например: „Опиване или продаване на алкохолна на-
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питка на дете“. 
– Заглавието на чл. 208 трябва да се допълни, като в началото се посочи 

„Противозаконно …“ 
– Чл. 209 трябва леко да се редактира за благозвучие, като вместо пов-

торно употребената дума „…грижи…“, след думата „…достатъчно…“ да се 
добави „…внимание …“. Съответно заглавието може да бъде „Оставяне без 
надзор и внимание“. 

8. Глава деветнадесета 

– Може би заглавието на раздел І би спечелило, ако се допълни и стане: 
„Отнемане на чужди движими вещи“. 

– Чл. 216, ал., т. 5 може да се допълни, като след думата „…особена…“, се 
добави: „…хитрост…“ и се постави запетая. Точка 6 може да се съкрати, като се 
заличи „…което се е …“ и след думата „…възползвало…“, се добави местоиме-
нието „…се…“. В ал. 2, т. 2 за по-стегнат изказ може да се заличи думата 
„…представлява…“ и вместо нея да се използва глагола „…е…“. Същото пред-
ложение се отнася и за чл. 220, ал., т. 2, чл. 223, ал. 1, т. 2, чл. 226, ал. 1, т. 1 и дру-
гаде, където се използва този квалифициран състав. Във връзка с това е показа-
телна редакцията на чл. 245, т. 2, където той е използван в съответствие с напра-
веното предложение. 

– Положително е, че в чл. 247 се дефинират стимулиращи норми за връща-
не или заместване на предмета, което споделям. В същото време се предвижда 
специална норма в чл. 231, като тя е неточно озаглавена „Присъждане“, вместо 
„Отнемане в полза на държавата“. В самата норма липсва правилото за отнемане-
то на предмета, а се визира изключението за присъждане на неговата равностой-
ност. Предложението ми е принципно да се запази сегашният подход на НК, като 
се укаже в едно първо изречение, че „Предметът на престъплението по членове 
228 и 229 се отнема в полза на държавата“. В такъв случай второто изречение 
трябва да се редактира така: „Когато предметът липсва или е отчужден, се при-
съжда неговата равностойност“.  

– По повод на чл. 232 считам (това го поддържам отдавна), че измамата 
трябва да остане като престъпление само при активните форми на деянието. 
Затова предлагам съставът да се редактира така: „Който с цел… възбуди или 
поддържа заблуждение у някого …“. 

– Считам, че т. 5 на чл. 233, ал. 1 трябва да отпадне, защото представлява 
частен случай, а превенцията срещу измамите в обменните бюра, може да се 
осъществи с административни, организационни или други оперативни мерки. 
Същото се потвърждава от направените промени от началото на лятото в норма-
тивната уредба относно т. нар. чейнджбюра, които промени по мнение на специа-
листите, ще предотвратят измамите при обмен на валута  

– По повод на чл. 245, т. 4 и употребения термин „… по занятие…“, се 
поставя принципния въпрос, дали този термин да се възприеме навсякъде в осо-
бената част, а също и като название на един от видовете многоактни престъпле-
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ния или да се запази традиционния термин „…по занаят…“ Аз лично съм за вто-
рото решение. 

9. Глава двадесета  

– В чл. 249, ал. 4 думите накрая „…по закон“, са излишни или ако трябва 
да се запазят, то мястото им е след думата „…длъжен…“. 

– Ал. 3 на чл. 250 е неясна, явно има пропуснато число (може би предход-
ния чл. 249), което трябва съответно да се коригира. По повод на престъплението 
БАНКРУТ се поставя принципния въпрос за неговото съществуване като прес-
тъпление при непредпазлива вина. Аз мисля, че то трябва да се запази в новия 
НК, както и да се запази съставът за неизпълнение на задължения по одобрен от 
съда оздравителен план (сегашния чл. 227д, ал. 2 НК). 

– В чл. 254 вместо „Независим оценител…“, в съответствие с промененото 
в специализирания закон название, качеството на субекта трябва да се промени в 
„Лицензиран оценител…“. 

– Считам, че т. 1 на чл. 255, ал. 3 трябва да отпадне, защото визира само 
една частна хипотеза от стотиците начини за извършване на престъплението из-
пиране на пари. Ако по някакви съображения тази точка трябва да остане, то за 
нея може да се намери обобщителна форма. Например да се укаже: „…чрез заб-
луждение“ или „…по измамлив начин“ или др. 

– Чл. 256, ал. 2, вместо израза „…съучастник в приготовлението…“, който 
е теоретически погрешен, да се използва израза: „…участник в приготовление-
то…“.  

– Заглавието на чл. 259 трябва да се промени, напр.: „Наемане на работа на 
незаконно пребиваващ чужденец“ или „Незаконно наемане на работа“. Освен то-
ва т. 3 на ал. 3 трябва да се редактира, като вместо думата „…различни…“, да се 
употребят думите: „…по неблагоприятни…“. 

– Заглавието на чл. 262 трябва да се промени, като в началото се добави 
думата: „Противозаконно…“. 

– По същия начин, чрез въвеждане в началото на думата „Противозакон-
но…“, може да се усъвършенстват заглавията на членове 264 и 265. 

– Чл. 265 трябва редакционно да се промени. Най-напред необходимо е да 
се въведе следващата се номерация (сега тя сочи чл. 18 ( и след това в ал. 2, т. 1 да 
се заличи определението „бойни“. 

– Към заглавието на чл. 266 в началото може да се прибави дума и да се из-
ползва множественото число „Общественоопасни дейности…“. 

– Същото предложение се отнася и за заглавието на чл. 269. За следва-
щия чл. 270 то може де придобие формата: „Противозаконно ловуване“ или 
„Противозаконен лов (на животни )“. С определението „Противозаконен…“, 
„Незаконен…“ или „Неправомерен…“, може да започне и заглавието на 
чл. 271.  

– Чл. 271, ал. 3 може да се редактира, като запетаята и думите: „…, с което 
е извършено…“, се заличат, а на тяхно място се укаже: „… за извършването…“ 
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или „…на престъплението…“. 
– Чл. 272, ал. 1, вместо думата „…правилното…“, е по-добре да се изпол-

зва думата „…нормалното…“.  
– Заглавието на чл. 273 може да се уточни, като в началото се добави дума-

та „Противозаконен…“. 
– Същото предложение в множествено число може да се направи и относно 

заглавието на чл. 274. 
– Предлагам да се помисли дали не е по-добре изпълнителното деяние на 

чл. 275 да се очертае в несвършен вид и престъплението да се конструира като 
безрезултатно. Т. е. вместо „…преведе…“, да се използва „…превежда…“. 

– Заглавието на чл. 278 би трябвало да се допълни, като накрая се добави 
„…без съгласие.“. Същото се отнася и за заглавието на чл. 280. Освен това може 
да се помисли и вместо думите: „Приготовление към…“, да се употребят думите: 
„Създаване на условия за…“. 

10. Глава двадесет и първа 

– Принципен въпрос е за мястото на раздел І в тази глава. Аз лично не смя-
там, че мястото му е тук. 

– В чл. 300, ал. накрая думата „…да:“ може да се пренесе в т. 1 и т 2 и те да 
започват с нея. 

– Заглавието на чл. 301 трябва да се допълни и да стане „Финансиране на 
тероризъм“. 

– Съставът в чл. 302, ал. 2 трябва да се изведе самостоятелно с отделно заг-
лавие, защото се отнася за всички престъпления от раздела. 

– В чл. 306, ал. 5 може да се предложи малка редакция, като вместо сега 
използваното съчетание „…по раздел пети…“, да се каже „…по предходния раз-
дел…“. В ал. 7 на същия чл. 306 местоимението „…то…“, е излишно и трябва да 
се заличи. 

11. Глава двадесет и втора 

– В чл. 312, ал. 1 думите „…извършване на …“ са излишни и следва да се 
заличат. В ал. 2 вместо „…съучастник…“, да се употреби „…участник…“. 

– В чл. 314, ал. 2, към изброените лица трябва да се добави и лицето, с кое-
то деецът продължително съжителства фактически. Всички тези лица попадат в 
обхвата на понятието лица в особено близки отношения. Понеже в проекта това 
понятие се дефинира, ако принципно се одобри и остане в допълнителната раз-
поредба, то необходимо и логично би било при всички престъпления и норми, 
където се визират съпруг, възходящ, низходящ и т. н., да се добави и това лице. 
Защото в дефиницията то е посочено в буква б), между групата на съпрузите 
(б. а) и групата на възходящите и низходящите (б. в) 

– В чл. 317, ал. 1 думата „…допуска…“ не е подходяща, защото характери-
зира волевия момент на евентуалния умисъл и трябва да се замени с думата 
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„…пуска…“ или друга. Също така думите „…за нея…“, са излишни. 
– Чл. 320, ал. 1, за благозвучие би било удачно да се заличи предлога 

„…на…“, след думата „ … или … “. 
– В чл. 325, ал. 1, т. 1 може да се предложи следната редакция: „1. Наема 

работник или служител без договор;“. 
– Заглавието на чл. 327, ал. 1 накрая трябва да се допълни с думите: „…без 

правно основание“. 
– Заглавието на чл. 328 трябва да се промени, като може да стане: „Тежко-

наказуеми случаи“. Освен това в ал. 2, т. 3 в началото трябва да се допълни с ду-
мата „деянието…“. 

– Заглавието на чл. 329 трябва да се допълни, като в началото се започне с: 
„Противозаконно …“. 

12. Глава двадесет и трета 

– Заглавието на чл. 332 може да се промени в два варианта с оглед прес-
ледвания акцент и да стане „Препятстване изпълнението на служба“ или 
„Препятстване изпълнение на службата“. Мисля, че първият вариант е за 
предпочитане. 

– Заглавието на чл. 336 може да се промени и да стане „Държане на под-
правени удостоверителни знаци“. 

– По повод заглавието и съставите на чл. 337 трябва да се уточни, дали да 
се използва термина „обръщение“ или „обращение“. А самото заглавие е по-
добре да се редактира, напр.: „Разпространение на подправени удостоверителни 
знаци“. 

– В заглавието на чл. 338 в началото трябва да се добави „Противозаконно …“. 
– Макар че се получава известно повторение, но по-точно би било в нача-

лото на заглавията на чл. 340 и 341 да се използва думата „Противозаконно …“ 
или да се помисли за друго редактиране, защото без тези уточнения не личи, че 
заявената дейност е обществено опасна (престъпна). 

– Чл. 343 може да бъде с променено начало в заглавието, напр. „Неправо-
мерно …“. 

– В средата заглавието на чл. 349, за яснота и пълнота, може да се включи 
думата „…експертно…“. 

– Заглавието на чл. 350 ще бъде по точно, ако се промени и стане: „Ненака-
зуемост“, а ал. 1 да стане „За … деецът не се наказва:…“, като съдържанието на 
т. 1 е ограничително и трябва подходящо да се редактира.  

– Заглавието на чл. 351 трябва да се промени, като примерно може да ста-
не: „Злоупотреба във връзка с доказване в процес“ или вместо думите „…в про-
цес…“, след съюза „…с…“, да се добавят думите „… процесуално доказване“. 

– Заглавието на чл. 353 може да се допълни и накрая да се добавят думите 
„…в правосъдието“. 

– Заглавието на чл. 354 също трябва да се допълни и редактира, като напр. 
стане: „Осуетяване изпълнението на съдебен акт“. 
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– Към заглавието на чл. 355 накрая може да се добави „…в правосъдието“. 
– По повод на чл. 357, трябва да се припомни, че изтезанието е престъпле-

ние, предвидено в (накратко казано) международната и съответстващата и евро-
пейска конвенция против изтезанията и другите форми на жестоко и нечовешко 
отношение или наказание, като към първата конвенция Република България се е 
присъединила още от 1987 г. В чл. 1 на международната конвенция е дефинирано 
престъплението „изтезание“, което присъединилите се държави са длъжни да въ-
ведат във вътрешното си законодателство. Във връзка с това предлаганата редак-
ция в проекта не обхваща всички форми на изтезание по конвенцията и обхва-
тът на нормата трябва да се разшири. За да се очертае пълно и изчерпателно съ-
държанието на престъплението „изтезание“, предлагам нормата от проекта да се 
разположи в ал. 1, а след нея да се създаде една нова ал. 2, която да има следното 
съдържание: „(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на длъжностно лице, което в 
кръга на службата си извърши същото деяние за да внуши страх или за да накаже 
друго физическо лице, включително със защитен признак за извършено от него 
или от друг деяние“. 

13. Глава двадесет и четвърта 

– По повод на главата като цяло, трябва да помисли по два основни въпро-
са: първо, дали не е по-добре да се върне като предмет на подкупа имотната об-
лага (с оглед нормата за отнемането на предмета и второ, дали не трябва да се 
предвиди еднаква възможност за всяка от страните да не се наказва когато е 
принудена от другата към извършване на подкуп или когато доброволно съобщи 
на властта за извършения от нея подкуп. 

– Заглавието на чл. 370 не е подходящо и трябва да се промени, напр. 
„Подкуп при спортно състезание“.  

14. Глава двадесет и пета 

– Заглавието на чл. 377 не съответства на неговото съдържание. Може да се 
предложи следното заглавие: „…Незаконна археологическа дейност“. 

– Заглавието на чл. 379 също се нуждае от редакция, като напр. накрая се 
добави: „…за засягане на културна ценност“. 

– В заглавието на чл. 380, след предлога „…за…“, да се добави думата 
„…намерена…“. Тук обаче се поставя въпроса за деянието по ал. 1, което меко 
казано предполага субектът да бъде относително образован и интелигентен човек, 
за да прецени, че намерената от него вещ е именно културна ценност. Защото на 
вещта не „пише“, че е културна ценност. Струва ми се, че съставът ще се окаже 
неприложим и може би трябва да се намери по-добра формулировка. Изобщо 
престъпленията в тази област, възпроизведени от сегашните чл. 277а и следващи-
те от НК, се нуждаят от по-ясна регламентация и предложението ми е отново да 
се обсъдят и то с участието на специалисти в областта на културните ценности и 
архивните материали. 
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– Логично и систематично би било съдържанието на чл. 384, без заглавие-
то, да се разположи в нова редактирана ал. 2 към чл. 379. 

15. Глава двадесет и шеста 

– В чл. 387, ал. 2 вместо изброяване на видовете документи, където има 
вероятност някои от значимите видове документи да бъде пропуснат, трябва да 
се намери обобщителен термин. Например да се каже, че „предмет на деянието 
е документ, удостоверявящ (по-добре е да се каже „който удостоверява“ (лични 
или регистрационни данни, акт за образование или квалификация, нотариален 
документ или ценна книга или друг особено важен документ“. Дори в законови-
те дефиниции на проекта накрая може да се въведе понятието „особено важен 
документ“, което е по-необходимо (с оглед конкретната преценка за степента 
на обществена опасност, включително и за преценката за маловажен случай), 
отколкото дефинирането в т. 30 на понятието „документ с невярно съдържание“. 
Наред с това споменатото понятие в т. 30 на проекта е и неточно формулирано 
и подвежда, че само истинският документ може да бъде с невярно съдържание.  

– Като се има предвид бъдещето в развитието на системата на документи-
ране и голямата роля на електронните документи, е необходимо в главата да има 
указание, че те също могат да бъдат предмет на документно престъпление.  

Във връзка с това предлагам след последния чл. 396 да се създаде нов член 
със заглавие: „Престъпления срещу електронен документ“. В него може да се 
укаже, че: „Наказанията по членове 385 – 396 се налагат и когато предмет на 
престъплението е електронен документ или електронен подпис“. 

16. Глава двадесет и седма 

– Заглавието на чл. 399 може да се допълни накрая с: „…на държавна тай-
на“. 

– В състава на чл. 402, ал. 1 може да се направи малка редакция, като вмес-
то думите „…със закон…“, да се използват думите „…от закон…“. 

17. Глава двадесет и осма 

– Заглавието на чл. 405 може да се уточни, като в началото се добави дума-
та „Неправомерен …“. Също така съдържанието в ал. 2 трябва да се редактира и 
текстът може да бъде следният: „(2) Когато с/чрез деяние по ал. 1 е придобита 
информация, наказанието е … “. Съответно на това ал. 3 трябва да се промени, 
като се укаже: „(3) Когато информацията съдържа данни: “ 

– В заглавието на чл. 406, след предлога „…на…“, трябва да се добави ду-
мата „…чужда…“. Също в ал. 3 трябва да се запише: „Когато деянието по пред-
ходните алинеи:“. 

– Заглавието на чл. 407 трябва (на пръв поглед само е незначително) да се 
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редактира, като вместо думата „…вредна…“, се използва думата 
„…вредоносна…“. В ал. 3 трябва да се укаже: „Когато деянието по предходните 
алинеи:“. 

– Заглавието на чл. 408 може да се допълни, като накрая се добавят думите: 
„…срещу достъп“. Също ал. 3 може да се редактира по подобие на предложение-
то в предходната бележка. 

18. Глава двадесет и девета 

– Заглавието на чл. 409 може да се допълни, като в началото се добави ду-
мата „Участие в …“. Освен това в ал. 4 местоимението „…то…“, трябва да се за-
личи. 

– В чл. 414, ал. 3 трябва да се направи дребна редакция, като вместо думи-
те: „… и в определения от него срок…“, се съкрати и се каже само: „…в срок…“. 
Считам също, че ал. 4 трябва да се отмени, защото противоречи на критерия за 
създаване на съставно престъпление. 

– В чл. 415, ал. 1 вместо думата „…неземеделска“, която е неблагозвучна, 
може да се използва думата „… незаконна…“. 

– Чл. 417 може да се редактира, като и в трите алинеи се премахне израза: 
„…по чл. 416…“. Освен това в ал. 3, точки 2, 3 и 4 трябва да се направят редак-
ционни корекции, като се изоставят клишетата „по отношение…“. Подобно увле-
чение за тяхната употреба се забелязва на много места в нормите на особената 
част и е необходимо като цяло този прийом да се ограничи до минимум или 
изобщо да не се използва. Горните думи са паразитни в областта на нормирането 
и би трябвало да се избягват.  

– В чл. 419, т. 1 вместо думата „…лице…“, може да се каже „…друг…“. А в 
т. 2 вместо думата „…закриля…“, която има подчертано позитивен акцент и по-
вече значения, може да се използва по-подходящото съчетание: „2. осигурява бе-
зопасност на…“.  

– Може да се помисли за друго по-предметно заглавие на чл. 420, включи-
телно дори напр: „Съблазняване на дете“. 

– Заглавието на чл. 421 може да се промени, например: „Действия с ин-
формация от сексуален характер“. 

– Заглавието на чл. 425 трябва да се преосмисли, защото насочва на хипо-
тезата, че деецът се бие с животни. Ако заглавието остане, то би трябвало да бъде 
променено на „Бой между животни“. Но заглавието може да се изрази не така 
конкретизирано, а по-общо, например „Незаконни действия с (спрямо) животни“. 

– Заглавието на чл. 429 може да се промени на „Незаконно организиране на 
хазартна игра“. Също в хипотезите на ал. 2 има място за промени. Първо, необхо-
димо е т. 2 да се отмени, защото се отнася до частни случаи, и второ, съставите в 
т. 1 и в т. 3 следва да си разменят местата. 

– Заглавието на чл. 432 може да стане „Нарушаване на правила при хазарт-
на игра“. В т. 1 може би трябва да се въведе признака „системно“. 
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19. Глава тридесета 

– Преди всичко е препоръчително, при преценката за уредбата на транс-
портните престъпления в проекта, да се има предвид наскоро издадената моног-
рафия на гл. ас. д-р Ралица Костадинова от НБУ. Монографията, която е нейна 
докторска дисертация, е озаглавена „Транспортни престъпления“, София, Сиела, 
2012. Накрая в заключението на труда са изведени предложения de lege ferenda, 
които могат да се имат предвид.  

– Съставът на чл. 434, ал. 1 може да се съкрати, като се укаже, че се уни-
щожават или повреждат „… транспортни превозни средства за обществен превоз, 
пътища, както и съоръжения или принадлежности към тях…“. 

– Заглавието на чл. 437 може да се допълни и да стане „Застрашаване на 
сигурността“. 

– Заглавието на чл. 438 може да се допълни и да стане „Незаконно завладя-
ване“. 

– Заглавието на чл. 440 може да се допълни, като се каже „Насилие при 
транспортна дейност“. 

– Съставът по чл. 443, ал. 1 може да се опрости по следния начин: „Който 
при управление на транспортно превозно средство с механична тяга, наруши 
правилата за движение и с това създаде опасност за живота или здравето на дру-
гиго, се наказва…“. Възможни са и други формулировки, но трябва да се намери 
възможност за опростяване на състава. 

– В чл. 452 е необходимо да се премахне членуването на думата 
„…получаването…“. 

– В началото на заглавието на чл. 445 трябва да се добави думата: „Неза-
конно…“. 

20. Глава тридесет и първа 

– За да няма дублиране между заглавия, предлагам названието на раздел І 
да бъде „Екологично замърсяване“, а заглавието на чл. 459 – „Замърсяване на 
въздух, вода или почва“. 

– Заглавието на чл. 461 може да се допълни, като се добави „…на морски 
води“. 

– В заглавието на чл. 464, след предлога „…на…“, може да се добави ду-
мата „…екологично…“. 

– Заглавието на чл. 467 може да се допълни, като в началото се каже „Не-
законно…“, а в края се добави „…през границата (на страната)“. 

– Към заглавието на чл. 469 може да се добави „…растения или живот-
ни“. 

– Същата добавка в единствено число може да се направи в заглавието на 
чл. 470. 

– В заглавието на чл. 471 трябва да се уточни, че става дума за „незакон-
но“ изграждане на съоръжение. 

– Към заглавието на чл. 472 трябва да се добави по-благозвучното за слу-
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чая съчетание: „…без пречиствателно оборудване“. Освен това, за да се избегне 
повторението с предходния член, в ал. 1 и ал. 2, вместо думите „пречиствателно 
съоръжение“ в множествено или единствено число, трябва да се използва съче-
танието „пречиствателно оборудване“. 

– Между двете думи в заглавието на чл. 474, за яснота може да се използ-
ва думата „…екологично…“. 

– В заглавието на чл. 475 вместо предлога „…по…“, може да се използва 
предлога „…за…“. От друга страна, може да се помисли и да се промени загла-
вието, като например стане: „Нарушаване или неизпълнение на служебни за-
дължения“ или друго подобно. 

21. Глава тридесет и втора 

– В чл. 477, ал. 1 думите „…по чл. 476…“ могат да се заличат или вместо 
тях да се каже „…по предходния член…“, но за предпочитане е първото предло-
жение. 

– В чл. 478, ал. 2, т. 2 думата „…последвала…“, трябва да се замени с ду-
мата „…причинена…“. Същото предложение се отнася и за ал. 3. 

– Заглавието на чл. 480 може да се промени в „Ненаказуемост“ или „Из-
ключване на отговорността“.  

– Заглавието на чл. 481 трябва да се промени и да стане „Взривяване“ или 
„Предизвикване на взрив“, но аз подкрепям първото решение. 

– Заглавието на чл. 482 може да се допълни, като в началото се използват 
думите „Причиняване на…“ или „Предизвикване на …“. 

– Заглавието на чл. 486 е неточно и може да се промени в „Незаконни дей-
ствия“. 

– Чл. 487 може да добие по-точно заглавие, като например: „Незаконен 
трафик на общоопасни средства“. 

– Може да се помисли върху промяната на заглавието на раздел ІІІ, и кон-
кретно вместо последните две думи, да се използва съчетанието „…здравето на 
населението“. Друг вариант може да бъде „… общественото здраве“. 

– Заглавието на чл. 497 може да се промени и да стане „Разпространяване 
на причинител на епидемия“ или „Разпространяване на епидемичен причинител 
(вирус)“. 

– Заглавието на чл. 499 трябва да се допълни в началото и да стане „Неза-
конни…“. 

– Същото се отнася и за чл. 500. 
– Заглавието на раздел ІV може да се опрости, като думите „…на нарко-

тични вещества…“ се заличат. 
– В началото на заглавието на чл. 503 трябва да се добави: „Незаконно…“.  
– Заглавието на чл. 504 може да се промени в: „Изготвяне или преработва-

не на наркотично вещество“. 
– Към заглавието на чл. 511 може да се предложат промени и то да стане 

„Незаконно разрешение за строителство или недостатъчен контрол“. 
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– Заглавието на чл. 516 трябва да се допълни, като накрая се добави „…в 
ядрената среда“. 

– В чл. 517, ал. 1, т. 3 редакцията като цяло не е прецизна, но ако се запази 
в този си вид, то вместо думата „…мерки…“ е по удачно да се използва думата 
„…средства…“. 

22. Глава тридесет и трета 

Като се има предвид променената обществено-политическа обстановка 
през последните 22 години и особено съществените промени в сферата на въоръ-
жените сили на Република България, трябва да се поставят няколко принципни 
въпроса.  

Преди всичко, с оглед на чувствително намаления състав на потенциалните 
субекти и премахването на наборната военна служба, е необходимо внимателно 
да се прецени дали военните престъпления трябва да съществуват изобщо 
като отделна глава в НК. Аз мисля, че те трябва да останат в силно намален 
брой евентуално като раздел в глава 21 – престъпления против Републиката. 

Второ, ако тези престъпления останат в отделна глава, те трябва значително 
да се намалят и редуцират, защото обществената опасност на редица от дея-
нията вече чувствително е намаляла. Освен това има състави, които дублират 
традиционни такива в други глави и раздели на проекта. Такива например са дея-
нията от раздел ІІ. В следващия раздел ІІІ деянията се отнасят преди всичко за на-
борната служба и също са ненужни. В раздел ІV особеното е в непредпазливата ви-
на, но това длъжностно престъпление по непредпазливост може да се очертае като 
специален състав при престъпленията по служба или да се декриминализира и да 
остане само като военно нарушение. Изобщо, струва ми се, че огромна част от 
съществуващите и предлаганите военни престъпления трябва да се декрими-
нализират и да се наказват по дисциплинарен или административен ред. 

Горният извод се отнася включително и за престъпленията по раздел V. А в 
Раздел VІ първото престъпление дублира това в чл. 397 от гл.27, а второто е оста-
ряло.  

Част от престъпленията от последния раздел VІІ (както и някои други със-
тави от тази глава) има основание да съществуват в раздела при престъпленията 
против отбранителната способност на Републиката, но след внимателна преценка, 
защото хипотезите на престъпления в него са условни и са малко вероятни на 
практика. 

Накрая, следва да се отбележи, че като цяло нормирането на военните 
престъпления в проекта за съжаление е архаично и незадоволително. То след-
ва систематиката и възпроизвежда нормите на действащия НК. Във връзка с това 
предлагам по темата за съществуването и обема на военните престъпления в новия 
НК да се проведе широка дискусия от специалисти, включително с участието на 
компетентни офицери от българската армия.  



2012 г.      Годишник на Департамент „Право” на НБУ 

 100

23. Глава тридесет и четвърта  

– В заглавието на чл. 551 трябва да се добави „…към война“. 
– Към заглавието на чл. 555 може да се добави „… при война“. 
– Заглавието на чл. 556 може да се допълни, като след думата „…срещу…“, 

се добави думата „…материални…“. 
– Също в заглавието на чл. 560 може да се направи допълнение, като след 

предлога „…на…“ се добави думата „…извършено…“. 

24. Допълнителна разпоредба 

– Общата оценка за съдържащите се 35 законови дефиниции в допълни-
телната разпоредба трябва да бъде положителна. В сравнение с определенията 
в действащия чл. 93 НК е извършена значителна работа по осъвременяване, 
конкретизиране, уточняване и допълнително изясняване на съществуващите 
понятия. Положителен момент представлява и премахването на ненужни или 
остарели дефиниции, както и въвеждането на нови такива. Разбира се, по някои 
от предложените определения, напр. в точки 25, 26, 27 и др. може да се спори 
дали не трябва да останат за произнасяне от съдебната практика. От друга стра-
на, възможно е да има пропуснати думи и термини, които да се нуждаят от нор-
мативно обяснение. 

– Все пак, относно предложените дефиниции могат да се направят някои 
бележки и възражения. Струва ми се, че дефинирането на големите и особено 
големите размери в точки 14 и 15 не е удачно по две основни причини. Първо, 
защото по традиция това е въпрос на решаване от ВКС и второ, защото критерият 
„минимална работна заплата“, умножена в пъти, е неприемлив. Съображенията 
съм ги изтъквал многократно, като най-важното от тях се отнася до факта, че ми-
нималната работна заплата е твърде динамична категория, с тенденция за непре-
къснато нарастване (увеличение). Докато паричната стойност на вещите напри-
мер има таван. Тогава, при една умерена годишна инфлация в страната до 3%, ще 
се получи дисбаланс при съпоставката на конкретната стойност на предмета на 
престъплението и критериите за големи и особено големи размери. Във връзка с 
това считам, че критериите за последните трябва да бъдат определени по парична 
стойност. Например между 5 000 и 15 000 (20 000) лева – големи размери, а над 
тях – особено големи. 

– Изложените по-горе съображения се отнасят и за дефинициите за значи-
телна стойност в т. 16 и за значителна вреда в т. 17. 

– Може да се помисли и върху съдържанието на дефиницията за особено 
тежък случай в т. 11 от проекта, в контекста на действащата дефиниция в т. 8 на 
НК. Бележката е, че в последната дефиниция се преценява степента на обществе-
на опасност общо „…на деянието и дееца…“, а в предлаганата – разделно „…на 
деянието и НА дееца…“. Считам, че и от теоретическа и практическа гледна точ-
ка действащата дефиниция е за предпочитане.  
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В заключение, независимо от посочените и евентуално от наличието на 
други бележки и възражения, се налага категоричният извод, че изготвеният 
проект на Наказателен кодекс – особена част е съвременен и значително по-
добър от действащия Наказателен кодекс – особена част. Това в последна 
сметка означава, че ако бъде приет с необходимите корекции и ако влезе в сила, 
той би съставлявал модерно и ефективно материалноправно средство в ръцете на 
държавата за решително противодействие срещу престъпността.  
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доц. д-р Ивайло Стайков 

Правни аспекти 
на институционализираната система 
за етичен анализ 
и морална оценка 
на научните медицински 
изследвания върху хора* 

 

І. Институционализирането на етични критерии за анализ и морална оценка 
на изследователските медицински проекти е важна задача на съвременната науч-
ноизследователска политика в системата на здравеопазването1. В подкрепа на съ-
ществуващите закони, наредби и практики се разработват международни стандарти 
за осигуряване на качеството на процеса на разглеждане и оценка на научните ме-
дицински изследвания върху хора в етичен аспект. Създават се ръководства, които 
да се ползват от национални и местни комисии при разработването, оценяването и 
коригирането на действащите процедури за етичен преглед на биомедицинските 
изследвания2. Голямо място в тях се отделя на задълженията на изследователя, как-
то и на етичната оценка от нарочна комисия на рисковете и ползата от участието на 
човека в изследванията3. 
                                           
* Настоящата статия е част от научен доклад „Институционализираната система за ети-

чен анализ и морална оценка на изследователски проекти в Медицински универси-
тет – София”, представен на 8th International Conference on Bioethics Education: 
Contents, Methods, Trends – September 2-5, 2012, Kinar Convention Center, Sea of Galilee, 
Israel, организирана от UNESCO Chair in Bioethics. 

1 Arras, J., N. Rhoden (ed.): Ethical Issues in Modern Medicine. California: Mayfield 
Publishing Company, 1989; Beauchamp, T., J. Childress. Principles of Biomedical Ethics. 
New York: Oxford University Press, 1989; Gostin, L.O. (ed.): Public Health Law and Ethics. 
Berkeley: University of California Press, 2002. 

2 Beauchamp, T., L. Walters (ed.): Contemporary Issues in Bioethics. Belmont, California: 
Wadsworth Publishing Company, 1989; Roberts, M. J. and Reich, M. R. Ethical Analysis in 
Public Health. The Lancet 2002, 359: pp. 1055-1059. 

3 Cranford, R., A. Doudera (ed.) Institutional Ethics Committees and Health Care Decision 
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През годините се наложи становището, че всяка държава трябва да се стреми 
да създава етични комисии на национално и местно ниво, както и система за раз-
глеждане на изследователски проекти за съответствието им със съвременните 
етични правила. Тази система трябва да осигури възможно най-голяма защита на 
всеки човек, който е потенциален участник в биомедицински изследвания4. 

ІІ. Правната уредба на дейността на етичните комисии в областта на науч-
ните медицински изследвания върху хора се съдържа в многобройни междуна-
родни и вътрешни източници на българското право. 

1. Сред международноправните източници централно място заема Конвен-
цията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с 
прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата 
на човека и биомедицината (обн., ДВ, бр. 32 от 12.4.2005 г., в сила за Република 
България от 1.8.2003 г.). Това е регионален международен акт на Съвета на Евро-
па, съставена в гр. Овиедо на 4 април 1997 г., като освен от държавите – членки 
на Съвета на Европа, той е подписан и от други държави, както и от Европейския 
съюз. Съгласно нейния чл. 16, т. 3 нито едно научно изследване не може да бъде 
извършено върху дадено лице, ако не е спазено условието проектът за научното 
изследване да е утвърден от компетентната власт след извършване на проучване 
от независими лица с оглед определяне на неговата целесъобразност за науката и 
оценяване на значимостта, на целта на научното изследване, както и на много-
дисциплинарно проучване за допустимостта му от етична гледна точка. 

Впоследствие към конвенцията са подписани и три допълнителни протоко-
ла – относно забрана на клонирането на човешки същества от 1998 г., относно 
трансплантацията на органи и тъкани от човешки произход от 2002 г. и относно 
биомедицинските изследвания от 2005 г. И трите допълнителни протокола са ра-
тифицирани със закон и са обнародвани в „Държавен вестник”. По силата на 
чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България международните договори, 
ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република 
България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези 
норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. 

Особено значение във връзка настоящото научно изследване има Допълни-
телният протокол към Конвенцията за правата на човека и биомедицината относно 
биомедицинските изследвания (обн., ДВ бр. 71 от 31.8.2007 г., в сила за Република 
България от 1.9.2007 г.). В доразвитие на принципите и целите на конвенцията в 
чл. 7 от Протокола е предвидено, че всяко биомедицинско изследване върху човеш-
ко същество може да се предприеме само ако изследователският проект е бил одоб-
рен от компетентна инстанция след независима проверка на неговата научна полза, 
                                                                                                           

Making. Michigan: Health Administration Press, 1984; Operation Guidelines for Ethics 
Committees That Review Biomedical Research. Geneva, WHO-TDR/PRD/Ethics, 2000. 

4 Dickens, L. Legal Approaches to Health Care Ethics and the Four Principles. In: Gillon, R. 
(ed.) Principles of Health Care Ethics. Chichester, Wiley, 1994, pp. 305-317; Have, H., B. 
Gordjin (ed.) Bioethics in a European Perspective. Dordrect: Kluwer Academic Publishers, 
2001: pp. 219-239. 
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включително оценка на важността на целта на изследването, и всестранен преглед 
на неговата етична допустимост. В глава Трета (членове 9–12) от Протокола се съ-
държа същностната правна уредба на т. нар. „комитет по етика”. Така всъщност се 
институционализира системата за етичен анализ и морална оценка на медицински-
те изследователски проекти с участието на хора. 

В международноправния акт са регламентирани основните принципи на 
дейността на комитета по етика. 

Водещото начало е, че всеки изследователски проект за медицинско изслед-
ване върху човек трябва да се предостави на комитет по етика за независимо раз-
следване за етична допустимост. Това е абсолютна предпоставка, за да се започне 
същинската научно-изследователска дейност по проекта. Принципът за независи-
мост в дейността на комитета по етика е доразвит и в чл. 10 от Допълнителния про-
токол. Този орган не трябва да бъде предмет на неподходяща външна намеса. Това 
означава членовете му да вземат своите решения по свое вътрешно убеждение, съо-
бразно всестранната преценка на съответните правни и етични изисквания. 

Доразвитие и конкретно проявление на принципа за независимост е и изиск-
ването за безпристратие на членовете на комитета. Независим може да бъде само 
този член, който е неутрален и безпристрастен по отношение на оценявания изсле-
дователски проект. Не е безпристрастен членът на комитета в случаите, когато съ-
ществуват обстоятелства, които дават основание да се възприемат като конфликт на 
интереси. Затова е необходимо такъв член да разкрие всички обстоятелства, които 
могат да се възприемат като такива и да доведат впоследствие до конфликт на ин-
тереси. Конфликт на интереси е налице при съществуване на лични или делови 
(служебни) връзки на члена на комитета с член на изследователския екип, при на-
личие на какъвто и да е пряк или непряк материален, финансов, властови или друг 
интерес, който би повлиял върху безпристрастното вземане на решението при 
етичната оценка на изследователския проект. По дефиниция конфликт на интереси 
е налице и когато членът на комитета в същото време е член и на изследователския 
екип, чийто проект за научно медицинско изследване е предложен за оценка на 
етичната му допустимост. В чл. 10, т. 2 от Допълнителния протокол се съдържа за-
дължение за всеки член на комитета да обяви всяко обстоятелство, което би могло 
да доведе до конфликт на интереси. Не е посочен правно-техническият начин за 
изпълнение на това задължение (устно изявление или чрез депозиране на нарочна 
писмена декларация) и, следователно, може да се приеме и че и устното уведомя-
ване на комитета е достатъчно. При наличие на конфликт на интереси съответният 
член на комитета следва да си направи самоотвод и да не участва в изготвянето на 
експертната етична оценка на изследователския проект и вземането на решение за 
неговата етична допустимост. 

Допълнителният протокол изисква оценката за етична допустимост на из-
следователския проект да бъде многостранна. Това означава да се изследват всички 
възможни етични аспекти на планираното научно медицинско изследване. За да се 
постигне това, от особено голямо значение е персоналният състав на комитета по 
етика, който трябва да включва не само специалисти от областта на медицината, но 
и юрист, психолог, специалист по социална медициа и биоетика, представител на 
традиционното за страната вероизповедание. Крайната цел е постигането на интер-
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дисциплинарен и мултисекторен научен подход при изготвяне на пълна професио-
нална експертиза за етична допустимост на кандидатстващия проект. В Допълни-
телния протокол няма нормативно изискване относно персоналния състав на коми-
тета по етика. Това може да се приеме за несъвършенство на правната уредба и 
следва да се преодолее чрез адекватно практическо прилагане на тази уредба.  

Целта на многостранната оценка за етична допустимост на изследовател-
ския проект е да се защитят достойнството, правата, сигурността и здравето на 
изследваните участници. Оценката за етична допустимост трябва да обхваща  
съответната експертна област и опит, като съответно отразява професионални и 
светски възгледи. Тези императивни изисквания са изрично уредени в чл. 9, т. 2 
от Допълнителния протокол. В чл. 12 е нормирано изискването, че комитетът по 
етика трябва да се увери, че не съществува намеса, включително от финансов ха-
рактер, оказвана върху лицата, участващи в изследването. Комитетът трябва да 
обръща специално внимание на изследователски проекти, когато като участници 
в тях са включени уязвими или зависими лица (лица, които не са в състояние да 
дадат съгласие за изследване, бременни и кърмачки, лица в спешни клинични си-
туации, лишени от свобода и задържани под стража, и други подобни). 

Комитетът по етика следва да осъществява своята дейност в съответствие с 
общоприетите ценности и принципи на обществото. Желателно е като член на 
комитета или поне като наблюдател по време на заседанията му да участва пред-
ставител на пациентските организации, които имат национална представител-
ност, както и представители на други граждански сдружения с оглед да се предс-
тавят интересите и мненията на гражданското общество. 

За постигане на заложените цели в чл. 11 от Допълнителния протокол е уре-
дено изискването на комитета по етика да се предостави всякаква информация, коя-
то е необходима за етичната оценка на изследователския проект. В специално при-
ложение към протокола е посочено съдържанието на информацията, която следва 
да се предостави на комитета в степента, засягаща изследователския проект. Всеки 
комитет може да нанася изменения и допълнения към съдържанието на информа-
цията съобразно конкретните особености в дейността му. 

Всяка експертна оценка за етична допустимост на изследователски проект 
трябва да завършва с мнение на комитета по етика, което да бъде мотивирано (да 
се посочат причините за положителното или отрицателното заключение) – вж. 
чл. 9, т. 3 от Допълнителния протокол. Кандидатстващият изследователски проект 
може да бъде подкрепен или отхвърлен, както и да бъде върнат на изследовател-
ския екип с препоръка за отстраняване на пропуски, когато това е възможно. 

Много съществен елемент на всеки етичен анализ на изследователски проект 
и на неговата оценка за етична допустимост е мнението на комитета по етика от-
носно качеството на съдържанието на информацията за участниците в изследване-
то (чл. 13, т. 2, изр. първо и чл. 16, т. 2, изр. първо от Допълнителния протокол). 
Всеки участник в научното изследване, както и лице, което дава одобрение за уча-
стие на друго лице в научно изследване, трябва да бъде добре информиран в подхо-
дяща форма за целта, предназначението, общия работен план и възможните риско-
ве и ползи от изследователския проект. Тази информация, както и съпътстващата я 
декларация за информирано съгласие, трябва да бъдат надлежно документирани и 



Ивайло Стайков      2012 г. 

 107 

следва да се представят за оценка и одобрение от комитета по етика. 
Освен предварителен (превантивен) контрол за етична допустимост на из-

следователския проект комитетът по етика има правомощие да осъществява и 
последващ контрол върху резултатите от приключило научно изследване. Съглас-
но чл. 28, т. 1 от Допълнителния протокол след приключване на изследването на 
комитета по етика се представя доклад или резюме за него, което трябва да 
включва информация относно постигнатите резултати. Целта на това правомощие 
на комитета е да се отчетат евентуалните пропуски, както в дейността по научно-
то изследване, така и в дейността по самия етичен анализ и оценка, за да се пред-
приемат адекватни мерки за по-ефективно осъществяване на оценката за етична 
допустимост при бъдещата дейност на комитета. 

2. Във вътрешното българско законодателство правната уредба на дейност-
та на етичните комисии в областта на научните медицински изследвания върху 
хора се съдържа в членове 203–204 от Закона за здравето (наричан по-нататък 
„ЗЗдр“) (обн., ДВ бр. 70 от 10.8.2004 г., в сила от 1.1.2005 г., изм. и доп.). Разпо-
редбите са включени в раздел ІV на глава Седма от закона, където се съдържа 
правната уредба на медицинските научни изследвания върху хора и на медицинс-
ката наука. Така законодателят е отчел неразривната логическа и систематическа 
връзка между етичния анализ и оценка и самото медицинско научно изследване 
като основен аспект от развитието на медицинската наука. 

Законът за здравето дава легална дефиниция на медицинско научно изслед-
ване – всеки опит върху хора, който се извършва с цел повишаване на медицин-
ското познание (чл. 197, ал. 2). Принципно е положението, че медицински научни 
изследвания върху хора не се извършват, когато противоречат на закона или на 
медицинската етика (чл. 198, ал. 1, т. 1 ЗЗдр). Под „закон” се разбира всички 
действащи правни норми, независимо дали са международни или вътрешни, кон-
ституционни, законови или подзаконови. 

Разпоредбата ясно подчертава неразривната връзка между морала и право-
то като два всеобщи нормативни регулатора на човешкото поведение в рамките на 
обществото. Принципите и правилата на медицинската етика имат равностойно 
положение с това на правните норми като критерий за допустимост на едно ме-
дицинско научно изследване върху хора5. Изискването за непротиворечие на кон-
кретен изследователски проект както на правото, така и на морала в медицинска-
та наука трябва да е налице при условията на кумулативност. Този правен извод 
се извежда при логическото и аксиологическото тълкуване на законовата разпо-
редба, въпреки използването на разделителния съюз „или”. Ако изследовател-
ският проект противоречи на правна норма той не може да бъде проведен, като в 
случая оценката за съответствие му с принципите и нормите на медицинската 
етика е ирелевантна и практически ненужна. Ако изследователският проект обаче  
е в съответствие с всички правни принципи и норми, но след етичен анализ и 
оценка се стигне до извода за противоречието му с принцип или норма на меди-
                                           
5 Така Nys, H. Comparative Health Law and the Harmonisation of Patients’ Rights in Europe. 

European Journal of Health Law, 2001; 8: pp. 317-331. 
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цинската етика, този проект също не може да бъде проведен. Друг е въпросът, че 
в нашето съвремие все повече принципи и норми на морала са въздигнати от за-
конодателя в правни принципи и правни норми. Така стои въпросът и по отноше-
ние на етиката на медицинските научни изследвания върху хора и позитивноп-
равната уредба на тези обществени отношения6. 

Съгласно чл. 203, ал. 1 от ЗЗдр медицински научни изследвания се провеждат 
след положително становище от местна комисия по етика, учредена в лечебното или 
здравното заведение, или в научната организация, в която се извършват медицински 
научни изследвания. Тази законова разпоредба институционализира на национално 
ниво съществуването и дейността на комисията по етика на научните медицински 
изследвания. Така във вътрешното българско право е въведено международноправно-
то изискване по чл. 7 и чл. 9, т. 1 от Допълнителния протокол към Конвенцията за 
правата на човека и биомедицината относно биомедицинските изследвания, че всяко 
биомедицинско изследване върху човешко същество може да се предприеме, само 
ако изследователският проект е бил одобрен от компетентна инстанция след незави-
сима проверка на неговата научна полза, включително оценка на важността на целта 
на изследването, и всестранен преглед на неговата етична допустимост. 

Комисията по етика на научните медицински изследвания може да се опре-
дели като постоянно действащ, независим и специализиран колегиален орган, уч-
реден в лечебното или здравното заведение, или в научната организация, който 
има правомощия за извършване на етичен анализ и експертна оценка за етична 
допустимост на планирани за провеждане научноизследователски проекти в ме-
дицинската наука. Лечебните и здравните заведения са тези, чийто правен статут 
е уреден в Закона за здравето и Закона за лечебните заведения. Научните органи-
зации са висшите училища и други научни организации, в които се провеждат 
медицински научни изследвания. 

Подобно на международноправните актове в разглежданата проблематика, та-
ка и Законът за здравето не съдържа правна уредба относно персоналния състав на 
комисиите по етика на медицинските научни изследвания. В закона не се сочат брой 
(численост) на членовете на комисията (напр. точен брой или изискване за минима-
лен брой членове), нито изисквания към качествата на членовете (образователен 
ценз, трудов стаж по специалността, възможни несъвместимости и т. н.). В чл. 203, 
ал. 2 от ЗЗдр е посочено единствено, че съставът на етичната комисия се определя от 
ръководителя на заведението или организацията. Това означава, че ръководителят със 
своя правен акт (заповед) следва да определи както числеността на комисията, така и 
нейния поименен състав. Единственият въпрос относно персоналния състав на етич-
ната комисия, който има позитивноправна уредба, е един частен аспект на по-общия 
въпрос за предотвратяване на конфликт на интереси в дейността на комисията с цел 
гарантиране на принципа за независимост на дейността и. Съгласно чл. 203, ал. 3 от 
ЗЗдр специалисти, които участват в подготовката, организацията и провеждането на 

                                           
6 Вж. Vucadinovich, D. M. and Krinsky, S. L. Ethics and Law in Modern Medicine, 

Hypothetical Case Studies. Dordrect: Kluwer Academic Publishers, 2001; Медицинско 
право и деонтология. Под ред. на П. Дончев. С.: Медицина и физкултура, 1992.  
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научното изследване, не могат да участват в комисията по етика. В законовата разпо-
редба се съдържа едно отрицателно условие (условие за несъвместимост) по отно-
шение на правното качество „член на етична комисия”. Такъв член не може да бъде 
специалист (явно законът има предвид квалифицирани специалисти с висше образо-
вание в областта на медицината, денталната медицина, фармацията, биологията, био-
химията – вж. изискването по чл. 202, ал. 2 от ЗЗдр), който участва в подготовката, 
организацията и провеждането на научното изследване. Законът презумира, че в слу-
чая изначално е налице конфликт на интереси и това би довело до незачитане на ос-
новния принцип в дейността на етичната комисия – принципа за независимост. Такъв 
член на етичната комисия няма да е независим и безпристрастен при даване на свое-
то становище относно етичната допустимост на изследователския проект. 

Въпреки че анализираното изискване за несъвместимост има своето както 
правно, така и морално основание, като в същото време е в унисон с международ-
ноправните норми относно този въпрос, законовата разпоредба не е прецизирана на-
пълно от законодателя. Нейното стриктно прилагане може да доведе до практически 
нежелани резултати, които надхвърлят нейния същински замисъл и социално-правно 
предназначение. Какъв е същностният проблем на това законодателно решение? 

Вече беше посочено, че комисията по етика е постоянно действащ орган, 
който е учреден по съответния ред. В действителност Законът за здравето не пос-
тавя изискване този орган да бъде постоянно действащ и да има точно определена 
численост (персонален състав). Като че ли прозира идеята на законодателя такъв 
орган да може да се създава ad hoc за всеки един кандидатстващ изследователски 
проект. Дори да се приеме тезата, че това е допустимо от закона, то не е удачно 
решение от практическа гледна точка. В практиката има създадени етични коми-
сии към висшите медицински училища и някои лечебни заведения, които са пос-
тоянно действащи органи с определен персонален състав за определен мандат 
(най-често четири години). При това положение се поставя въпросът за член на 
комисията, който участва в подготовката, организацията и провеждането на кон-
кретно научно изследване. Такъв специалист не може да бъде член на етичната 
комисия. Това означава, че когато такъв специалист е назначен за член на етична 
комисия, в периода на мандата му като член на тази комисия, не може да участва 
в подготовката, организацията и провеждането на научно изследване. За един 
сравнително дълъг период от време този специалист се лишава от възможността 
да развива активно научна и изследователска дейност. Друг възможен вариант на 
действие е, този член да напусне състава на етичната комисия, за да може да 
участва в реализацията на конкретен изследователски проект. Считам, че не това 
е била идеята на законодателя при регламентирането на анализираното изискване 
за несъвместимост с цел предотвратяване на конфликт на интереси. Разпоредбата 
на чл. 203, ал. 3 от ЗЗдр може да се тълкува корективно (изправително), в смисъл, 
че член на етичната комисия, който участва по някакъв начин в подготовката, ор-
ганизацията и провеждането на научноизследвателски проект, който е предмет на 
етичен анализ и оценка, не може да бъде рецензент (докладчик) по този проект, 
както и да участва в гласуването при вземане на решение от комисията за одобре-
ние или неодобрение на проекта. Чрез направения самоотвод на такъв член се из-
пълнява в пълнота основната идея на законовата разпоредба – предотвратяване на 
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конфликт на интереси и спазване на принципа за независимост и безпристраст-
ност при дейността на етичната комисия. 

В Закона за здравето не се съдържа правна уредба и на дейността на коми-
сията по етика. Явно законодателят е оставил този проблем за уреждане от самата 
комисия във вътрешен акт (напр. правилник за дейността и), който да бъде изра-
ботен от самата нея. Позитивноправна уредба има само на въпроса относно сро-
ка, в който комисията следва да се произнесе със становище относно етичната 
допустимост на предложения изследователски проект. Съгласно чл. 203, ал. 4 от 
ЗЗдр този срок е 30 календарни дни от постъпването на искането от ръководителя 
на научното изследване. Този срок по своя характер е инструктивен, въпреки че 
самото решение на етичната комисия не може да се квалифицира като индивидуа-
лен административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК. 

Съгласно чл. 203, ал. 5 от Здр местната комисия по етика упражнява контрол 
върху провеждането на медицинските научни изследвания върху хора, за които е 
изразила положително становище. Законодателят е уредил т. нар. текущ контрол на 
комисията върху хода на провеждането на изследователския проект, който вече е 
получил положителна оценка за етична допустимост. Въпросът е, доколко такъв 
контрол е практически възможен и как следва да се осъществява? Това следва да 
намери уредба във вътрешните правила за дейността на етичната комисия. В 
чл. 205, ал. 1, т. 4 от ЗЗдр е предвидена възможността медицинското научно изслед-
ване да може да бъде преустановено във всеки етап от провеждането му при дока-
зани пропуски и нарушения в процеса на извършването му. Това означава да е бил 
направен ефективен текущ контрол върху хода на изследователската дейност и при 
констатация на пропуски или нарушения да се стигне до тази мярка. Законът по-
сочва, че преустановяването на медицинското научно изследване може да стане по 
предложение на председателя на местната комисия по етика в лечебното или здрав-
ното заведение. Това законодателно решение е недобре формулирано и се нуждае 
от промяна при бъдещо усъвършенстване на закона. 

На първо място, необяснимо е защо правомощието се отнася само до 
председателя на местната комисия по етика в лечебното или здравното заведение, 
а не и до председателя на такава комисия в научна организация. Това е пропуск, 
който при действащата правна уредба следва да се преодолее по тълкувателен път – 
чрез разширително тълкуване, като разпоредбата е приложима и по отношение на 
етичните комисии в научните организации, в които се провеждат медицински на-
учни изследвания върху хора. Като предложение de lege ferenda при бъдеща про-
мяна в закона изразът „в лечебното или здравното заведение” трябва да бъде за-
личен от текста и така разпоредбата ще се отнася до всички местни комисии по 
етика, независимо от това дали са учредени в лечебно или здравно заведение, или 
в научна организация, в която се извършват медицински научни изследвания. 

На второ място, законът възлага правомощие на председателя на местната 
комисия да направи предложение за преустановяване на медицинското научно из-
следване. Не е ясно от текста на кого се прави това предложение, т. е. кой е адре-
сат на волеизявлението. В правото предложението от един правен субект към 
друг правен субект за каквото и да е няма обвързваща правна сила. Следователно 
е алогично това предложение да се прави на ръководителя или на членовете на 
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изследователския екип. Предложението очевидно е адресирано до комисията по 
етика като колегиален орган. Следва да се приеме, че предложението трябва да 
бъде и мотивирано, което означава в него да се посочат конкретните пропуски и 
нарушения, така че те да придобият качеството „доказани”, както изисква закона. 
При така направено предложение, което има правната същност на сезиране, 
етичната комисия следва да се събере на свое заседание и да обсъди въпроса по 
същество. Решението на комисията, с което се приема (одобрява) направеното 
предложение е всъщност актът, който преустановява провеждането на медицин-
ското научно изследване. Може би това е била логиката на законодателя относно 
тази хипотеза на предсрочно прекратяване на едно медицинско изследване върху 
хора, при констатирани пропуски и нарушения в процеса на провеждането му. 
Тази идея обаче не е намерила адекватния си нормативен изказ. 

И не на последно място, следва да се посочи и още един същностен про-
пуск в нормативната уредба на този проблем. Според действащия закон предло-
жение може да направи само председателят на етичната комисия. Логично е да се 
приеме, че подобно предложение да може да се прави от всеки член на комисията 
по етика. Най-често текущият контрол ще бъде извършван от рецензента (док-
ладчика) по етичната допустимост на изследователския проект, защото той най-
добре и в детайли е запознат със същността и хода на процедурата по конкретно-
то медицинско научно изследване. Всеки един член на етичната комисия, когато 
узнае, че при провеждане на допуснато медицинско научно изследване са налице 
пропуски и нарушения в процеса на извършването му, следва да има правото да 
сезира етичната комисия за това и да иска разглеждане на въпроса по същество. 

Като заключение на анализирания проблем може да се направи следното 
предложение de lege ferenda за бъдещо изменение на закона, в което са обхванати 
всички обсъдени измерения на проблема. Текстът на разпоредбата на чл. 205, 
ал. 1 от ЗЗдр в тази част следва да бъде: 

„Медицинското научно изследване може да бъде преустановено във всеки 
етап от провеждането му по решение на местната комисия по етика при доказани 
пропуски и нарушения в процеса на извършването му”. 

При тази редакция на разпоредбата всеки член на етичната комисия може да 
иска свикването и  чрез предложение за обсъждане на констатираните пропуски и на-
рушения в процеса на провеждане на конкретно медицинско научно изследване. Как-
то всяко решение на етичната комисия, така и това следва да бъде мотивирано. Чрез 
излагането на мотиви в решението ще се постигне изискването на закона пропуските 
и нарушенията да бъдат доказани, т. е. те да са обективен факт в действителността. 

Съгласно чл. 205, ал. 1, точки 1 и 2 от ЗЗдр медицинското научно изследва-
не може да бъде преустановено във всеки етап от провеждането му при оттегляне 
на съгласието на изследваното лице или при установяване на вредно въздействие 
върху здравето на изследваното лице. При прекратяване на медицинското научно 
изследване при тези две хипотези ръководителят на изследването информира в 
срок до 15 дни местната комисия по етика (чл. 205, ал. 2 ЗЗдр). На разискване мо-
гат да се поставят два въпроса, които произтичат от тази правна уредба. 

Първият въпрос е свързан със същността (фактическия състав) на двете 
хипотези. 
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Основен принцип при медицинските изследвания върху хора е, че всяка ин-
тервенция, свързана със здравето, включително и научноизследователската дей-
ност, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинте-
ресованото (изследваното) лице, както и че заинтересованото (изследваното) лице 
може свободно да оттегли съгласието си във всеки момент. Този принцип е изрично 
регламентиран както в международноправните актове (чл. 5, ал. 1 и ал. 3 от Кон-
венция за правата на човека и биомедицината и чл. 14, т. 1 от Допълнителния про-
токол относно биомедицинските изследвания), така и във вътрешното българско за-
конодателство (чл. 199 от ЗЗдр). Следователно оттеглянето на съгласието на из-
следваното лице следва да се окачестви като абсолютно основание за прекратяване 
на медицинското научно изследване. Практически важният въпрос се състои в това, 
че в значително преобладаващия брой научни изследвания участва не едно единст-
вено физическо лице (един човек), а много изследвани лица (хора). Разумно, научно 
и етично оправдано ли е, при оттегляне на съгласието на едно или две изследвани 
лица да се прекратява целия изследователски проект? Отговорът следва да бъде 
„не”! Прекратяване на медицинското научно изследване ще има по необходимост 
от правна и етична гледна точка, когато в конкретното изследване участва едно 
единствено лице и то оттегли съгласието си за участие, както и когато всички из-
следвани лица оттеглят съгласието си. Може би затова законодателят в разпоредба-
та на чл. 205, ал. 1 от ЗЗдр е използвал формулировката „медицинското научно из-
следване може да бъде преустановено”, а не „се преустановява”. 

Втората хипотеза на прекратяване на медицинско научно изследване е при 
установяване на вредно въздействие върху здравето на изследваното лице (чл. 205, 
ал. 1, т. 2 от ЗЗдр). Тази самостоятелна хипотеза е въведена с допълнение на ЗЗдр 
през 2009 г. (ДВ бр. 41 от 2009 г.). Предварително прекратяване на изследователски 
проект е предвидено и в чл. 24 от Допълнителния протокол относно биомедицин-
ските изследвания и е свързано с настъпването на събития в хода на провеждане на 
изследването, които могат да поставят на риск живота, здравето, интересите и бла-
гополучието на изследваните лица. Вътрешноправната уредба е в унисон с между-
народноправната. Подобно и на предходната хипотеза и тук се поставя въпросът 
установеното вредно въздействие върху само едно лице или върху всички участни-
ци в изследването има значение и е меродавно за прекратяване на научното изслед-
ване. От гледна точка на медицинската етика ако вредното въздействие, предвид 
използваните научно-изследователски методи, е спрямо всички участници в из-
следването, последното трябва да се прекрати. Ако е констатирано вредно въздейс-
твие само върху един или върху няколко участника, то тогава научното изследване 
трябва да се прекрати само по отношение на тези лица (те да бъдат изключени от 
участниците в изследването), а не да се прекратява целия изследователски проект.  

За пълнота на изследването и във връзка с правните изводи, които ще се на-
правят по-долу, е необходимо да бъде анализира и четвъртата уредена в закона хипо-
теза на прекратяване на медицинско научно изследване – по направено предложение 
на ръководителя на изследването (чл. 205, ал. 1, т. 3 от ЗЗдр). Редакцията и на тази 
хипотеза е несъвършенна и поставя трудно разрешими практически проблеми. На 
кого (лице или орган) ръководителят прави предложение за прекратяване на изслед-
ването? Това предложение нуждае ли се от приемане и одобрение или има само уве-
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домителен характер (но тогава то не е предложение)? По всяка вероятност законода-
телят е имал предвид решение на ръководителя на изследователския проект за него-
вото прекратяване. Законът не посочва, че това решение следва да се мотивира, както 
и не посочва защо изобщо ръководителят може да реши да прекрати един провеждаш 
се изследователски проект. Вече се посочи, че предварително прекратяване на изсле-
дователски проект е предвидено в чл. 24 от Допълнителния протокол и е свързано с 
настъпването на събития в хода на провеждане на изследването, които могат да по-
ставят на риск живота, здравето, интересите и благополучието на изследваните лица. 
Именно това ще бъде основната и практически значима причина, ръководителят на 
изследователския проект да вземе решение за неговото прекратяване. Всъщност това 
е отделна и самостоятелна хипотеза, която по-горе беше анализирана. 

Вторият въпрос е свързан с правните и етични последици от настъпване-
то в правната действителност на тези хипотези. Вече се посочи, че законодате-
лят използва формулировката „медицинското научно изследване може да бъде 
преустановено”, а не „се преустановява”. Предвид на изложеното е необходимо 
преосмисляне на философията на цялата разпоредба на чл. 205 от ЗЗдр и ре-
спективно намиране на най-адекватния юридически изказ на тази философия. 
Водещото начало следва да бъде, че при настъпването в обективната действи-
телност на някоя от хипотезите ръководителят на изследователския екип следва 
своевременно да уведоми както ръководителя на лечебното или здравно заведе-
ние, или научната организация, в която се провежда медицинското научно из-
следване, така и местната комисия по етика, която е одобрила изследователския 
проект. Ръководителят на изследването в този случай действително прави пред-
ложение до тези органи, като е необходимо да посочи и причини за това, т. е. да 
мотивира предложението си. Предвид същността на всяка една от хипотезите 
самото прекратяване на научното изследване следва да бъде правна последица 
от прието решение за това от ръководителя на лечебното или здравно заведение 
(научна организация) и/или на местната комисия по етика. При някои хипотези 
е възможно да не се прекратява целия изследователски проект, а да има прекра-
тяване само по отношение на отделни участници в него. Именно тук е ролята на 
етичната комисия и на нейното становище и решение. 

ІІІ. От направения доктринален анализ могат да се изведат следните изво-
ди и препоръки. Вътрешноправната уредба на етичния анализ и морална оценка 
на медицинските изследователски проекти с участието на хора и свързаната с то-
ва дейност и функции на комисиите по етика съответстват на международноп-
равните изисквания в тази област. Необходимо е да се създаде по-обстойна прав-
на уредба в Закона за здравето на дейността на етичните комисии, като същевре-
менно сега действащата да претърпи някои промени. Съща така от важно значе-
ние е унифицирането на дейността на различните вече създадени етични коми-
сии, като това се постигне от една страна посредством създаването на единна на-
ционална правна уредба, а от друга страна – чрез задълбочаване на сътрудничест-
вото между самите комисии. 
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whether the presence of each element of the legally 
provided mandatory contents of judgments proves its 
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about the significance of the absence of signature of 
one of the judges, where the court is composed of three 
judges. 
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доц. д-р Маргарита Златарева 

За формалната 
страна 
на съдебното решение. 
Последици от 
нарушаването и 

 

Съдебното решение е крайният акт на съда в исковия процес; то е целта, 
към която са насочени всички процесуални действия на съда и страните в слож-
ния лабиринт от стъпки, през които преминава всеки участник в това производст-
во. Решението слага край на исковото производство в първата инстанция. Реше-
нието (осъдителното) става изпълняемо, когато е постановено от въззивната ин-
станция. След решението на Върховен касационен съд (наричан по-нататък 
„ВКС“) съдебният акт става необжалваем. А след решение в производството за 
отмяна по чл. 303 от Гражданскопроцесуалния кодекс (наричан по-нататък 
„ГПК“) се завършва процеса на стабилитет на съдебното решение.  

Съдебното решение дава търсената от страните защита в полза на ищеца, 
когато искът е уважен или в полза на ответника, когато искът е отхвърлен. Така 
изложената значимост на този съдебен акт налага законът да поставя изисквания 
както спрямо външната страна на решението, така и относно формиране извода 
на съда за съществуването на спорното право. В това изложение се обсъжда фор-
малната страна на съдебното решение . 

1. Решението е формален съдебен акт, защото се изготвя в писмен вид (чл. 
235, ал. 4 ГПК). Иначе казано, писмената форма е условие за валидност на всяко 
съдебно решение. Писмена е и формата на мотивите към него, които са задължи-
телни1, но които не се включват в настоящото обсъждане. 

Решението е официален диспозитивен документ. В него е изразена държав-
ната правораздавателна воля на съда. Съдът се „разпорежда“, че отсега нататък 
спорното право принадлежи на страната, спечелила делото. Съдебният акт не е 
свидетелстващ документ, чрез който да се удостоверява съществуването или несъ-

                                           
1 Задължителността на мотивите е прогласена още на конституционно ниво в чл. 121, 

ал. 4 от Конституцията. Затова новите видове решения – неприсъствено решение и 
решение при признание на иска, въведени с действащия ГПК, независимо че по съ-
щество не обсъждат съществуването на спорното материално право трябва също да 
имат мотиви, макар и свързани с формалните предпоставки за постановяването им. 
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ществуването на релевантен за спорното право факт, защото този факт не се е слу-
чил пред съда. Съдът прави изводите си въз основа на намиращите се/събраните по 
делото доказателства. Затова за съдебното решение не може да се говори дали е 
вярно или невярно. Именно, защото е официален документ от вида на диспозитив-
ните, съдебното решение може да бъде валидно или невалидно.  

Волеизявлението на държавния орган ще бъде валидно, ако са спазени 
предписаните от закона външни формални изисквания. И това е терминологията, 
използвана, когато решението се погледне от ъгъла на неговата характеристика 
като диспозитивен документ. Погледнато като специфичен диспозитивен доку-
мент, издаден от съда при осъществяване на юрисдикционната му дейност, съ-
дебното решение може да е валидно или нищожно; може да е допустимо или не-
допустимо; може липсващото изискване за оформяне на решението да не води до 
порок на решението в посочените му две форми2.  

Настоящото изложение не си поставя амбициозната задача да изследва по 
принцип нищожните и недопустими съдебни решения. Може само схематично да 
се отбележи, че недостатъците във формата на решението, които могат да се от-
странят, правят решението недопустимо, а неотстранимите формални изисквания 
към външната страна на решението го правят нищожно – аргумент от чл. 269 ГПК3.  

Дали наличието на всеки един елемент от посоченото в закона задължително 
съдържание на решението обуславя неговата валидност; липсата на кой от тях пра-
ви решението нищожно или само отменимо при обжалване (т. е. недопустимо) или 
дори „поправимо“ от съда, който го е постановил, и какво е значението на непод-
писване на решението от един от съдиите, когато сме в хипотезата на троен съде-
бен състав – това са въпросите, които се поставят в настоящото изложение. 

2. В чл. 236, ал. 1 ГПК е посочено необходимото съдържание на решение-
то. Изрично изброените задължителни елементи са от съдържанието на диспози-
тива на решението. 

Непосочването на някои от тях не води до нищожност на решението, ако 
задължителните елементи могат да се разберат от мотивите на решението или по 
друг начин. Този извод предпазва решението от формални атаки за нищожност, 
при условия че това решение наистина е било постановено от съда в пълния му 
състав и обявено по надлежен ред4. Той е в синхрон и с практиката на ВКС.  

2.1. Например, непосочване датата на постановяване на решение (чл. 236, 
ал. 1, т. 1) се компенсира с датата, посочена в регистъра за съдебни решения на 

                                           
2 Неправилното решение носи в себе си пороци, свързани с изводите относно спорното 

материално право, включително когато те са свързани с нарушаване на процесуални 
правила, затова то е извън обсега на изложението.  

3 Корнезов, Л., Гражданско съдопроизводство, том първи, исков процес. С., 2009 г., стр. 
715 „нищожно е това съдебно решение, което не е постановено от съд, обладаващ 
държавната правосъдна власт, в писмена форма“. 

4 В същият смисъл и Силяновски, Д., Гражданско съдопроизводство, том II, 1941 г., стр. 
248. 
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съда при обявяване на решението, от когато то е могло да стане известно на стра-
ните. Според Решение № 132 от 28.2.2008 г. по гр. д. № 453/2005 г. ІV г. о. ВКС, 
Б.4/2008 г. пропускът на съда да отрази датата на постановяване на решението е 
от категорията на канцеларските пропуски и това се случва поради факта, че док-
ладчикът, изготвил решението, не знае кога ще събере подписите на останалите 
участващи в състава съдии. От тук следва, че датата на обявяването на решението 
в нарочния за това регистър винаги е по-късна от датата на постановяване на ре-
шението, но колко дълъг може да бъде този срок, вече е проблем, който трябва да 
се дискутира. 

Макар и да споделяме извода, че липсата на датата на решението не е неот-
страним недостатък, оплакването за липса на този елемент при обжалване на ре-
шението не може да бъде неоснователно. Задължението решението да има дата не 
позволява то да се обявява в регистъра на съда след необяснимо дълъг срок. Да-
тата на решението афишира направения извод на съда ако не пред външния свят, 
то поне в средите на съда, включително и сред служителите. При липса на дата 
съществува опасността да се окаже влияние върху съдийското мнение с цел про-
мяната му. 

2.2. Непосочването на съда, имената на съдиите, секретаря или прокурора, 
ако има участие в делото – чл. 236, ал. 1, 2 ГПК също могат да се приемат за адми-
нистративни пропуски. Те са отстраними, защото могат да се поправят чрез данни-
те от протокола на съдебното заседание. Поправянето на такива недостатъци в ре-
шението би се затруднило в случай на решение по особеното исково производство 
по търговски спорове, в което се допуска разглеждане на делото само в закрито за-
седание, т. е. без възможност за водене на протокол – чл. 376 ГПК. 

По реда на поправката на явна фактическа грешка или на изменението на 
решението в частта за разноските могат да се отстранят и недостатъците в реше-
нието, свързани с отклонение от изискванията за включване в съдържанието на 
решението на данните по чл. 236, ал. 1, точки 3, 4 и 6 ГПК.  

2.3. От елементите, посочени като задължително съдържание на решение-
то, заслужава обсъждане изискването решението да съдържа възможността и 
начина за обжалването му – чл. 236, ал. 1, т. 7 ГПК.  

Различните условия и срокове за обжалване на съдебните актове, както и 
новият вид неприсъствено решение, което не подлежи на обжалване, повдигат 
въпросите – какво е решението, когато в съдържането му не е посочено дали то 
подлежи на обжалване; не е посочено пред кой съд и/или в какъв срок се обжалва 
или тези данни са неправилно отразени. 

2.3.1. Общият извод е, че неправилното отбелязване не се отразява на ва-
лидността на постановеното решение. Частта от решението, съдържаща непра-
вилното отразяване, не подлежи на самостоятелно обжалване. Така например, ако 
с оглед неправилното посочване обжалваемостта на едно въззивно решение е по-
дадена касационна жалба, обжалва се определението, с което се връща касацион-
ната жалба като недопустима – Определение № 500 от 25.10.2011 г. по ч. гр. д. № 
385/2011 г. І г. о. ВКС. 

2.3.2. В същото време неправилното отбелязване на изискването по чл. 236, 
ал. 1, т. 7 ГПК не задължава по-горния съд да се съобразява с него. Важими за 
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решението, постановено в по-горната съдебна инстанция, са правилата на ГПК за 
родова и функционална подсъдност.  

2.3.2.1. Безспорно е, че когато съдът неправилно е посочил, че решението 
не подлежи на обжалване, това отбелязване не преклудира правото на страната 
да подаде касационна жалба, защото нейното право произтича от закона и не за-
виси от преценката на съда. В този смисъл е и Определение № 500 от 
25.10.2011 г. по ч. гр. д. № 385/2011 г. І г. о. ВКС. 

Нещо повече, в този случай подадената жалба извън законовия срок не се 
счита за просрочена, защото срокът не е започнал да тече от връчване на решение-
то. Същото се отнася и до други съдебни актове – определения, разпореждания. В 
този смисъл е Определение № 222 от 15.5.2010 г. по ч. гр. д. № 184/2010 г. І г. о. на 
ВКС – в него става въпрос за частна жалба срещу определението, с което се връща 
касационната жалба като недопустима, защото не подлежи на самостоятелно об-
жалване частта от решението, съдържаща неправилното отразяване на т. 7 от 
чл. 236, ал. 1 ГПК.  

2.3.2.2. В обратната хипотеза – когато в решението фигурира указание за 
обжалваемост на необжалваемо решение, изпълнението на това указание води 
до нищожност на решението. И това е така, защото по-горната инстанция е уп-
ражнила правораздавателна власт, която законът не и  предоставя по правилата на 
функционалната подсъдност. Тоест ако въззивен или касационния съд е разгледал 
жалба срещу решение, което е необжалваемо, постановеното решение би трябва-
ло да се приеме за нищожно и да се обезсили – съдът не е имал властта да право-
раздава5.  

В практиката вече съществуват множество подобни случаи, свързани с 
неприсъственото решение – чл. 239, ал. 4 ГПК. С постановяването му някои съ-
дилища по инерция или поради незнание сочат неговата обжалваемост. Когато 
неприсъствено решение се изпрати „по жалба“ на въззивен съд, той прекратява 
делото поради недопустимост на жалбата; ако обаче я разгледа, решението му 
трябва да се обезсили от касационната инстанция като нищожно. 

2.3.2.3. Съвсем различен е характерът на постановеното решение, вслед-
ствие на изпълнение на неправилното посочване на съда, компетентен да разг-
леда жалбата.  

Не нищожно, а недопустимо е съдебно решение, постановено в нарушение 
на подсъдността – аргумент от чл. 270, ал. 3, изр.2 ГПК. Когато е нарушена родо-
вата подсъдност от районен съд, решението като недопустимо се обезсилва по 
жалба и се разглежда от окръжния съд. Когато окръжен съд е разгледал неподсъ-
ден на него спор, законът приема решението за допустимо – чл. 270, ал. 4 ГПК.  

При нарушаване на функционалната подсъдност, жалбата, адресирана до 
неправилния съд, се изпраща на компетентния съд. Ако се е стигнало до съдебно 

                                           
5 Съвсем различна е хипотезата, когато решението е постановено от „незаконен със-

тав“ – в нарушение на чл. 20 ГПК и на чл. 293, ал. 3 ГПК. То няма да е нищожно, а не-
допустимо. Обратно Силяновски, Д., Гражданско съдопроизводство, том II, С. 1941 г. 
който счита, че „ненадлежният“ съдебен състав прави решението нищожно. 
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решение, последното по реда на обжалването също като недопустимо се обезсилва. 
2.4. Възможността за обжалване и начина на обжалване обаче на едно съ-

дебно решение са част от неговото необходимо минимално съдържание съгласно 
закона. Затова твърде абсурдно звучи мотив от Решение № 16 от 3.2.2010 г. по гр. 
д. № 135/2008 г. ІV г. о. ВКС, че „не е необходимо да се отразява в диспозитива 
необжалваемостта на едно решение; пропускът не е явна фактическа грешка и не 
подлежи на поправяне.“ 

Авторът на настоящото изложение счита, че липсата на който и да било 
елемент от посочените в чл. 236, ал. 1, точки 1 – 7 ГПК формални изисквания 
правят решението атакуемо, макар и наред с обжалването по същество. Дали 
следващата инстанция ще го приеме за недопустимо, зависи от това дали липс-
ващият елемент се подразбира по друг начин – от мотиви, обявяване и пр. 

3. Особено значим от гледна точка на правни последици е въпросът за лип-
сата на подпис върху решението. В този случай вече няма да се обсъжда дали 
решението е допустимо или недопустимо, а за наличието на валидно или нищож-
но решение. И това е така, защото именно подписаното съдебно решение пред-
ставлява валиден официален диспозитивен документ, в който е изразена държав-
ната правораздавателна воля на съда. Неподписаното решение е неавтентичен до-
кумент, защото не може да се установи дали изявлението е направено от лицето, 
посочено за негов автор. 

Според чл. 236, ал. 3, изр. 1 ГПК решението се подписва от всички съдии, 
взели участие в постановяването му. Разпоредбата има предвид както решение, 
постановено в едноличен състав, така и това, постановено от троен съдебен със-
тав, каквито са решенията на въззивните съдилища и решенията на ВКС6.  

3.1. Неподписаното решение е само проект за решение и тази теза неед-
нократно се сочи в съдебните решения през многогодишната практика на ВКС 
(при действието на Закона за гражданското съдопроизводство от 1898 г.), ВС и 
ВКС (при действието на ГПК от 1952 г. и ГПК от 2007 г.), включително и в най-
новата съдебна практика – Решение № 529 от 10.6.2010 г. по гр. д. № 1949/2009 г. 
ІV г. о. ВКС.  

Неподписването на решението може да се дължи на три различни групи 
причини, всяка от които се отразява по различен начин на валидността на реше-
нието.  

3.1.1. Решението може да не бъде подписано поради административен 

                                           
6 Освен като въззивен съд на актове на районни съдилища, окръжните съдилища провеж-

дат в троен състав производството по издаване на декларация за изпълняемост на чуж-
дестранни съдебни решения, постановени в държави – членки на ЕС; Софийски градски 
съд заседава в троен състав в производство по екзекватура, когато чуждестранното ре-
шение не е при действие на правото на ЕС, както и при чуждестранните арбитражни ре-
шения; въззивните съдилища постановяват в троен състав решения в производството по 
отмяна на неприсъствено решение, действайки не като същинска въззивна инстанция; 
Върховният касационен съд също правораздава в троен състав, макар и когато е първа 
инстанция по иска по чл. 47 от Закона за международния търговски арбитраж.  
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пропуск – съдията е пропуснал съвсем несъзнателно да се подпише под акта си 
поради небрежност, разсеяност, пропуск на канцеларията да го поднесе за подпис 
на друг член от състава и пр. причини, които не свързани с невъзможност да се 
постави подписа. В този случай пропускът се отстранява чрез последващо под-
писване. Без значение е дали съдебният състав е едноличен или троен. „Неподпи-
саният текст се превръща в решение чрез подписването му даже след като реше-
нието е обявено или обжалвано“7. 

Още с Постановление № 1 от 1985 г. на Пленума на ВС е прието, че когато 
в делото има приложени протокол или решение, неподписани от член на съдеб-
ния състав, делото трябва да се върне на първата инстанция за отстраняване на 
недостатъка. При троен съдебен състав достатъчно е подписите на мнозинството; 
в този случай няма пречка решението да се подпише и при обжалването – Тълку-
вателно решение № 30 от 1975 г. ОСГК на ВС.  

Когато двама от съдиите са подписали въззивното решение и няма отбеля-
зана причина, поради която решението не е подписано от третия съдия от съста-
ва, констатираният пропуск следва да се отстрани с връщане на делото на поста-
новилият го съд – окръжен или апелативен. Едва след подписване на решението 
от съдията или отбелязване на причината, поради която то не е подписано от тре-
тия член на състава, делото се връща за произнасяне по касационната жалба. В 
този смисъл е и Определение № 188 от 18.7.2011 г. по т. д. № 786/2010 г. ТК на 
ВКС. 

Следователно административният пропуск да се подпише едно съдебно 
решение подлежи на отстраняване. Проектът за решение при едноличен съдебен 
състав след подписването се превръща във валиден съдебен акт. А решение, пос-
тановено в троен състав, се „санира“ чрез подписване от третия член.  

3.1.2. Втората хипотеза е в случай, когато решението е неподписано поради 
причина, която прави невъзможно подписването. Тук не става дума за админист-
ративен пропуск.  

Когато решението е постановено от едноличен състав, неподписването му 
може да доведе до нищожно решение, ако няма възможност постановилият го съ-
дия да положи подписа си допълнително – съдията заминал в чужбина, премес-
тен е в друг съд, пенсионирал се, напуснал съдебната система. Решението остава 
в сферата на проект, независимо дали съдията е заминал в чужбина или е напус-
нал съдебната система. В първата хипотеза проектът за решение би могъл да се 
превърне във валиден съдебен акт, когато съдията се върне. Във втората хипотеза 
обаче липсата на подпис не може да се санира, т. е. решението е нищожно, защото 
страда от неотстраним недостатък. 

За решение, постановено от троен състав, разпоредбата на изр. 2 на 
чл. 236, ал. 3 ГПК допуска да остане неподписано от един от съдиите, ако е не-
възможно това, с изрично отбелязване на причината. Разпоредбата се считаше 
относима за случаи на физически недъг на съдията, съществуващ към момента на 
                                           
7 Според Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право,VII изд., С, 2001 г., стр. 

335. 
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постановяване на решението. В този случай решението е валиден съдебен акт с 
отметката за причината, поради която действащият към момента на постановява-
не на решението трети съдия не може да го подпише.  

3.1.3. Третата причина за неподписване на решение, относима само за тези 
с колективен съдебен състав, е несъгласие с волята на мнозинството. В този слу-
чай несъгласният съдия подписва решението с особено мнение и излага същото 
писмено към решението8. 

3.2. Възможно е съдебното решение да остане неподписано от един от съ-
диите на тройния съдебен състав поради това, че към момента на изготвяне на 
решението той не работи в съответния съд или изобщо не е в съдебната сис-
тема. Дали тази хипотеза може да се преодолее чрез правилото на чл. 236, ал. 3, 
изр. 2 ГПК, или решението не може да се „вземе“ е въпрос с нееднозначен отго-
вор.  

3.2.1. В тази хипотеза следва, първо, да се изясни в кой момент решението 
се счита постановено (става дума за колективен съдебен състав). Този момент е 
важен, защото към момента на обявяване на решението третият член на състава 
на съда вече не е действащ съдия. Докато при произнасяне на решението преди да 
са изготвени мотивите му съдът е все още в пълния си състав, т. е. постановява-
нето на решението може да се свърже или с момента на „произнасянето по дело-
то“ преди да са изготвени мотивите, или с „обявяването на решението“.  

3.2.1.1. Новият ГПК изчиства донякъде понятието „обявяване на решение-
то“, като дообяснява в изречение 2 на чл. 235, ал. 5 ГПК, че това означава пуб-
личното оповестяване чрез съдебния регистър. На практика, и съгласно Правил-
ника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните 
и апелативните съдилища това означава подреждане на решението в регистъра на 
съдебните решения и отразяване в срочната книга на мястото му в регистъра.  

Има и друг вид „обявяване на решението“, за който се говори в чл. 149, ал. 
2 ГПК. Става дума за прочитане на решението в съдебната зала в определен от 
съда ден, което е реминисценция на чл. 190, ал. 1 ГПК (отм.) в редакцията му 
преди изменението с ДВ, бр. 124 от 1997 г. Очевидно решението ще се прочете с 
мотивите и след това ще се впише и нареди в съдебния регистър. Тази разпоредба 
вече не е свързана с теченето на срока за обжалване, поради което няма практи-
чески никакво значение; предвидена е като възможност за съда за публично про-
читане на решението в съдебно заседание9.  

                                           
8 Правото на особено мнение у нас е признато на съдиите от всички съдебни инстанции, 

за разлика от ситуацията във ФРГ. Там се счита, че особеното мнение на един от със-
тава на съда разколебава извода, взет от мнозинството, и по този начин намалява рес-
пекта от съдебното решение. Затова съдиите от различните по степени съдилища, 
включително и тези от Върховния касационен съд – Bundesgerichtshoff (BGH)  – нямат 
право на особено мнение. То е допустимо само за съдиите от Федералния конституци-
онен съд на Германия – Bundesverfassungsgericht.  

9 Срокът за обжалване на решението тече вече от деня на неговото връчване – чл. 259, 
ал. 1 от ГПК.  
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Денят на обявяването на решението, но по начина, предвиден в чл. 235, ал. 
5, изр. 2 ГПК е правно релевантен за решение, постановено в особеното исковото 
производство по търговски спорове, когато делото е гледано само в закрито засе-
дание, защото от вписването в регистъра за съдебните решения започва да тече 
срокът за обжалване – чл. 376, ал. 3 ГПК.  

3.2.1.2. „Произнасянето по делото“ според обективния източник се свърз-
ва със съвещанието и гласуването на съдебния състав – чл. 21, ал. 1 ГПК. Тогава 
според закона се „приема“ решението – чл. 21, ал. 5 ГПК. 

За това, че постановяване на решението става в съвещателната стая и тога-
ва се произнася решението свидетелства и доктрината10. 

3.2.1.3. Проблемът възниква обаче от факта, че на практика съществува пе-
риод от време между „вземане на решението“ и „изготвянето му с мотивите“, ко-
гато се подписва и след което то се обявява. 

Ако приемем, че решението се счита постановено на тайното съвещание на 
тримата съдии, на което се формира волята за конкретния изход на делото и кога-
то решението не се подписва, защото мотивите се изготвят много по-късно от 
докладчика, тогава последващото излизане на единия от състава от съда или от 
съдебната система и невъзможността той да подпише решението може да се суб-
сумира под процесуалната норма на чл. 236, ал. 3, изр. 2 ГПК. Тази теза обаче 
страда от един недостатък – липсата на възможност за доказване какво е приел 
съдебният състав към този момент. 

Ако постановяването на решението се свързва с неговото обявяване, към 
този момент вече един от тримата съдии не е съдия. А постановяването на реше-
нието/вземането на решение/решаването на делото не може да се извърши от 
двама съдии и тогава няма решение. Подписаното решение от двамата съдии не е 
валиден съдебен акт. Делото следва да се гледа отново.  

3.2.2. С най-новата си задължителна практика ВКС възприе първата теза.  
С Тълкувателно решение № 1/2011 г. от 10.2.2012 г. по т. д. 1/2011 г. ОСГТК 

на Върховния касационен съд разреши практическия проблем по целесъобраз-
ност. Към обстоятелствата, правещи невъзможно поставянето на подпис върху 
решението, ВКС прибавя и неподписване на решението от съдия, който след пос-
тановяването му е избран за съдия в друг съд или е напуснал съдебната система 
доброволно, поради дисциплинарно уволнение или пенсиониране. Приема се, че 
това е обективна невъзможност напусналият да подпише решение, в произнася-
нето на което е участвал. Това решение според ВКС не е нищожно. Достатъчно е 
да е отбелязана причината за липсата на подпис. В Тълкувателното решение се 
указва: 

„Съдиите, подписали решението удостоверяват не своите волеизявления, а 
волята на съда такава, каквато тя е формирана при тайното съвещание. За автен-

                                           
10 Сталев, Ж., цит. съч., стр. 325. Той обаче приема, че подписване на решението означа-

ва подписване на диспозитива. А тъй като мотивите не са част от решението, непод-
писването им не опорочава съдебното решение. Достатъчно е те да са подписани от 
председателя на състава, което е гаранция, че изхождат от съда. 
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тифицирането на решението е достатъчно то да бъде подписано от двама съдии, 
без значение дали гласовете им са формирали мнозинството или един от тях е на 
особено мнение“. 

Върховният касационен съд, ОС на Гражданската и търговска колегии счи-
та, че волята на съда е надлежно формирана при гласуването в тайното заседание 
и моментът на подписването не е от значение за валидността на съдебния акт. Ка-
то аргумент той сочи разпоредбата на чл. 236, ал. 3, изр. 2 ГПК, която позволява 
решението да съществува с подписите само на двама от съдиите. Той изключва 
обявяването като елемент от фактическия състав на постановяване на решението 
и приема, че то има „за последица неоттегляемост на решението (чл. 246 ГПК; 
чл. 192, ал. 1 ГПК (отм.). Преди обявяването му, подписаното от съдията съдебно 
решение е валидно“. 

3.2.3. Макар че му е отнето значението на условие за валидност, обявява-
нето на решението проявява своя ефект в няколко насоки. 

3.2.3.1. Обявяването на решението в нарочен регистър (преди – в срочните 
книги), афишира волята на съда пред външния свят и е гаранция за невъзмож-
ността тя да бъде изменяна от постановилия решението състав, освен в изрично 
предвидените от закона хипотези – чл. 247 – чл. 251 ГПК. Например, по едно и 
също дело на ВКС са произнесени две противоречиви решения. С едното – въз-
зивното решение е отменено и делото е върнато за ново разглеждане, с другото – 
решението на въззивния съд е оставено в сила. Първото решение се намира в ко-
риците на делото неподписано, но качено в страницата на ВКС в интернет, а вто-
рото е подписано и има номер, което означава, че е обявено в регистъра на съда – 
това е казусът според Решение № 529 от 10.6.2010 г. по гр. д. № 1949/2009 г. ІV 
г. о. ВКС в производство по чл. 303 ГПК11. 

Обявяването на решението намира своя смисъл и при съмнение за времето 
на постановяване на решението, така нареченото антидатиране на решението (вж. 
по-горе за датата на решението), както и при отчитане кога страната би могла да 
узнае най-рано за постановяването му (независимо от релевантния за обжалване 
момент на връчване на решението, узнаването е определящ срокове факт в произ-
водството по отмяна – вж. чл. 305 ГПК).  

И още, денят на обявяване на решението е начален момент за теченето на 
срока за обжалване при решенията, завършващи производството по търговски 
спорове, когато са постановени неприсъствено, т. е. само в закрито заседание – 
чл. 376, ал. 3 ГПК. 

Следователно, макар че датата на обявяването на решението, когато това ста-
ва в съдебно заседание, не е посочена от ГПК вече като начален момент за броене-
то на преклузивния срок за обжалване12, законът свързва с момента на обявяването 
на решението редица процесуални последици и според новата уредба. 

                                           
11 Обсъден от М. Златарева в Граждански процесуален кодекс. Приложен коментар, С., 

2012 г., стр. 457. 
12 Сравни с чл. 197, изр. 1 и чл. 218в, ал. 1 ГПК (отм.) 
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Все пак в регистъра на съдебните решения се нареждат само валидни реше-
ния. Дали подписаното от двама съдии решение в момент, когато третият вече не е 
съдия, е валидно решение, би могло да бъде спорно. Според ВКС обаче вече не е.  

3.2.3.2. За сравнение, може да се посочи друго разбиране за значението на 
обявяване на съдебното решение. При действие на уредбата по Закона за граж-
данското производство от 1930 г. обявяването на решението се счита „за такова 
важно действие, че без неговата наличност не може да се говори за действително 
решение. От този момент нататък то може да бъде обжалвано, от този момент 
изобщо то произвежда всички действия, които законът свързва към постановява-
не на решението“13. Нещо повече, старата съдебна практика на ВКС (Р.104/1934 
г., I ГО) приема, че неподписан диспозитив на решението, дори от един съдия, 
лишава диспозитива от силата на съдебен акт. А неподписване на мотивите от 
състава на съда – също обуславя отмяна от касационната инстанция (Р.431/1931, 
II ГО)14. 

3.3. От всичко изложено по-горе следва, че моментът на подписване на 
решението е ирелевантен за „постановяване“ на решението факт. Макар че 
подписването му е включено в необходимото съдържание на решението – чл. 236, 
ал. 3, изр. 1 ГПК, решение, постановено в троен състав, не е нищожно, ако то е 
подписано от двама съдии със забележка, че третият е напуснал съда към момен-
та на обявяването на решението.  

Отделянето на момента на „вземане на решението“ от момента на „изгот-
вяне на решението“ крие много рискове за правната сигурност. Неподписването 
на диспозитива от един от състава няма да доведе до нищожно решение при ус-
ловие, че това решение наистина е било постановено от съда в пълния му състав. 
Доказването на този факт обаче не е гарантирано нито в закона, нито от съдебна-
та практика. Освен това гласуването за вземане на решение трябва също да е ва-
лидно протекло. За илюстрация може да се ползва по-драстична причина за не-
подписването – ако приемем, че след „формиране волята на състава на съда в 
тайното заседание“ един от членовете поради психическо разстройство не може 
да подпише решението и това е причината, отбелязана на основание чл. 236, ал. 
3, изр. 2, как страната по делото ще бъде убедена/респ. ще бъде установено, че 
този съдия, когато е участвал в съвещанието и е гласувал, е бил психически 
здрав? Аналогично, как страната ще бъде убедена, че по време на вземане на ре-
шението съдията, чийто подпис не е поставен под решението, не е на особено 
мнение, което е длъжен да изрази; или мнозинството тогава не е взело решение в 
обратен смисъл? Възможно е третият съдия да е отстранен, точно за да се обърне 
на 180 градуса взетото вече решение… 

Възможността по изключение решението да се предаде без подписа на 
един от членовете на тройния съдийски състав няма за цел да валидира едно съ-
дебно решение с оглед обстоятелства, настъпили преди то да бъде подписано, но 

                                           
13 Силяновски, Д., Гражданско съдопроизводство, том II, 1941 г., стр. 248. 
14 Силяновски, Д., цит. съч., стр. 249. 
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след като вече е „взето“. По-скоро то предвижда обективна невъзможност за под-
писване от рода на смърт, физически недъг (аналогично с чл. 127, ал. 3 ГПК). За-
това считаме, че направеният извод в Т. Р. № 1 /2011 г. от 10.2.2012 г. предстои да 
предизвика противоречиви мнения, колкото и рационална да е била идеята за 
произнасянето му.  

3.4. Към момента на постановяване на решението, който вече категорично 
се приема, че е в съвещателната стая при гласуване на тройния състав (чл. 21 
ГПК), съдиите трябва да са трима, но и да са тези, участвали при изслушване 
на съдебните прения в последното съдебно заседание. Подписването на решение 
от съдия, който не е посочен да е участвал в състава, разгледал и решил делото, 
представлява съществено процесуално нарушение според стара, но задължителна 
съдебна практика – Тълкувателно решение № 16 от 1984 г. ОСГК на ВС. 

Когато обаче след последното съдебно заседание, но преди „решаването на 
делото“, т. е. преди произнасянето в съвещателната стая един от тройния състав 
вече не е член на съда, произнесеното с негово участие решение е нищожно – 
Решение № 416 от 1999 г. V ГО на ВКС, публикувано в Български законник, кн. 5 
от 1999 г. 

4. В заключение може да се обобщи, че липсата на някои от задължителните 
елементи от съдържанието на съдебното решение не го правят непременно отме-
нимо, стига те да се подразбират от мотивите или от съдебния протокол. Когато 
формални изисквания към външната страна на решението могат да се отстранят, 
решението е недопустимо и този порок се атакува по пътя на обжалването. Когато 
обаче става въпрос за неотстраними недостатъци във формата на решението като 
липса на подпис или подписано от лице/лица, които нямат властта да праворазда-
ват, независимо в коя инстанция е постановено, решението е нищожно.  
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доц. д-р Райна Николова 

Балансът между 
свободата на изразяване и 
закрилата на авторското право 
в шоубизнеса 

 

Съдебен, професионално-творчески и житейски казус от няколко години на-
сам, по който авторът е вещо лице, е повод за представянето на една научна теза, 
относима към съвременните представи за свободата на словото и защитата на ав-
торското право в контекста на обмена на информация и развитието на културата.  

През 2009 г. продуцентът на предаването „Шоуто на Слави” – „Седем-
Осми“ АД – предявява граждански иск срещу продуцента на предаването „Гос-
подари на ефира” – „Глобал Вижън“ ООД заради използването в „Господари на 
ефира“ на кадри от шоуто. Основният предмет на спора е дали става въпрос за 
свободно използване на авторско произведение или се касае за използване на от-
къси от чуждо аудиовизуално произведение срещу заплащане.  

Настоящото изложение ще насочи своите усилия към изясняване на въпро-
са относно характеристиките на двете предавания, върху описанието на излъче-
ните издания на предаванията с използване на чужди кадри и ще се съсредоточи 
върху обсъждане на темата за свободното и безвъзмездно използване на аудиови-
зуални произведения при зачитане на авторското право. 

1. Правна уредба 

Законът за авторското право и сродните му права (наричан по-нататък 
„ЗАПСП“) допуска свободното използване на произведение: „Свободното използва-
не на произведения е допустимо само в случаите, посочени в закона, при условие че 
не се пречи на нормалното използване на произведението и не се увреждат законните 



2012 г.      Годишник на Департамент „Право” на НБУ 

 128

интереси на носителя на авторското право” (чл. 23). Тази възможност съществува в 
две разновидности – без заплащане на възнаграждение и срещу заплащане. 

Възможността безвъзмездно да се използва едно чуждо произведение е пре-
доставена в чл. 24, ал.1, т. 2: с използването на цитати от вече разгласени произве-
дения на други лица при критика или обзор при посочване на източника и името на 
автора, освен ако това е невъзможно; цитирането трябва да съответства на обичай-
ната практика и да е в обем, оправдан от целта. 

Тези две разпоредби поставят основата на разсъжденията ни върху това да-
ли представлява критика цитирането на кадри от „Шоуто на Слави” в изданията 
на „Господари на ефира”, съответства ли на обичайната практика и дали е извър-
шено в обем, оправдан от целта. 

2. Характеристика на предаванията 
„Господари на ефира“ и „Шоуто на Слави“ 

Характеристиката на двете предавания се извършва, с оглед установяването 
на приложното поле на принципа на „свободно използване на откъси от чуждо 
аудиовизуално произведение” за целите на критиката. Анализът е извършен с ог-
лед на фактическите обстоятелства към датата на предявяване на иска, когато и 
двете предавания се излъчват по телевизионна програма бТВ. 

2.1. „Шоуто на Слави“ 

„Шоуто на Слави“ е телевизионно предаване/аудиовизуално предаване по 
смисъла на ЗРТ и аудиовизуално произведение по смисъла на ЗАПСП.  

Предаването се излъчва по програма бТВ, т. е. от безплатната телевизия 
по смисъла на ЗРТ. Жанровата характеристика на предаването е развлекателно-
информационен, „като поднася актуални теми от деня и гостувания на известни 
и/или интересни личности“. „Шоуто на Слави“ е вечерно токшоу, което се излъч-
ва от 22.30 часа до 23.30 часа, всеки ден от понеделник до петък1. 

Значими проекти на екипа на предаването, с особена популярност в Бълга-
рия, са „Моята голяма ТВ сватба“, „Бягство към победата“, „Стани Поп Фолк 
звезда“, „Добре дошъл в България“ и др. на актуални събития от обществения 
живот в България и чужбина чрез коментари на публикации в българския печат. 
Предаването използва чужди произведения (откъси от публикации във вестници), 
без да посочва източника.  

Основен компонент на предаването са интервютата. Обичайно, водещият 
на токшоуто разговаря с гостите си в студиото в присъствието на публика. Апло-
дисментите, интересът, емоциите се показват на зрителя в подкрепа на внушение-
то, което се цели – създаването на добро настроение. Гостите са известни личнос-
ти, било то наскоро нашумели, или отдавна познати в публичното пространство. 

                                           
1 http://www.slavishow.com. 
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Подбират се или заради авторитета си, когато става дума за обсъждане на актуа-
лен въпрос, или заради своята лична атрактивност. 

В шоуто се изпълняват песни в съпровод на Ку-Ку Бенд.  
Предаването е с обща програмна продължителност от 60 минути, която 

включва и самопромоционални клипове, и рекламните блокове.  
Продуцент на предаването е „Седем-Осми“ АД, което дружество поема 

част от разходите по реализацията на предаването. Останалата част от средствата 
се поемат от телевизионния оператор. Юридическото лице е продуцент по смисъ-
ла на ЗАПСП и независим продуцент по смисъла на Закона за радиото и телеви-
зията (наричан по-нататък: „ЗРТ”).  

2.2. „Господари на ефира“ 

„Господари на ефира“ е телевизионно предаване/аудиовизуално предаване 
по смисъла на ЗРТ и аудиовизуално произведение по смисъла на ЗАПСП, което 
използва откъси от други аудиовизуални произведения. 

Предаването се излъчва в програмите бТВ, bTV Comedy и bTV Cinema, 
безплатната телевизия по смисъла на ЗРТ. 

Жанровата характеристика на предаването е „развлекателен характер”, 
„комедийно шоу”. 

Предаването до завеждане на делото е установен формàт съгласно получен 
лиценз. Лицензът се отнася до формàта на сатиричното и пародийно предаване 
„Striscia la notizia“ („Хлъзгави новини“), създадено през 1987 г., собственост на 
италианската медийна група Mediaset, излъчвано по Canale 5. За тази договорна 
обвързаност свидетелстват и финалните надписи, които и в двете издания съдър-
жат изрично споменаване: „По лиценз на итал. формат „Striscia la notizia“. 

В структурно отношение предаването може да бъде разделено на следните 
основни компоненти2:  

– разкриване и хумористичен коментар на гафове в телевизионното про-
странство;  

– анализ и изказване на собствена позиция върху актуални политически и 
социални въпроси;  

– репортажи с изключителен обществен ефект, които не само откриват, но 
и успяват да разрешат значими обществени проблеми;  

– промотиране на културни събития (театрални и кинопремиери, литера-
турни и музикални събития, в рамките на около 2 мин.);  

– социални инициативи;  
– рубрики:  
„Златен скункс“ – една от най-важните рубрики и символ на предаването. 

Статуетката „Златен скункс“ се връчва на обществено значими фигури, като „наг-
рада“ за техни грешки, фалшиви обещания или провали, както и когато се озоват 

                                           
2 http://www.gospodari.com. 



2012 г.      Годишник на Департамент „Право” на НБУ 

 130

в негативна за тях ситуация.  
„Имитатор“ – имитатори на известни личности, които се появяват на раз-

лични лайф-стайл събития, предизвиквайки комични ситуации. 
„На рояци, точка, ком“ – уникални видео-материали събрани от интернет 

пространството и подредени в класация. 
„Калеко Алеко“ – актьорска рубрика за съвременния Бай Ганьо, който чрез 

пътешествията си по света и колоритните си коментари, всъщност се присмива на 
собствените ни недъзи и комплекси. 

„Като две капки боза“ – рубрика за често удивителната прилика на извест-
ни обществени личности с филмови и анимационни герои. 

„Жълта преса“ – сатиричен коментар върху материали от т. нар. „жълта 
преса“. „Жълтини“ („Папараци“) – любопитни истории уловени от фотографски 
снимки в известни списания, с коментар от предаването. 

„Господар на седмицата“ – най-добрите материали в предаването от те-
кущата седмица, подредени в класация чрез зрителско гласуване. 

„Жестоко“ – психолог разкрива истинските мисли и чувства на публични 
фигури чрез техните жестове. 

„Гледам и не вярвам на ушите си“ – телевизионни скандали, нелепици и 
излагации, която се излъчва обичайно в сряда3. 

Предаването е с чиста програмна продължителност (без самопромоцио-
нални клипове и рекламни блокове) до 24 минути. 

Продуцент на предаването е „Глобал Вижън“ ООД. Юридическото лице е 
продуцент по смисъла на ЗАПСП и независим продуцент по смисъла на ЗРТ. 

3. Описание на предаванията „Господари на ефира“ и „Шоуто на Слави“ 

Описанието на предаванията се извършва с оглед: 
– установяването на критерий за „използването на цитати от вече разгласе-

ни произведения на други лица при критика”; 
– установяването на стандарт относно използваните аудиовизуални средст-

ва при обозначаване на откъси от чуждо аудиовизуално произведение, с цел за-
щитата на авторското право върху това произведение; 

– установяването на критерий за използване на откъси от чуждо аудиовизуал-
но произведение в „обем, оправдан за целта на предаването”. 

Описанието следва хронологически датите на излъчване през 2009 г. на че-
тирите предавания – обект на съдебен спор. 

                                           
3 http://www.gospodari.com/video.php?page=3#category. 
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3.1. „Шоуто на Слави“, 22.9.2009 г.4 

Предаването е с приблизителна обща продължителност 61 минути (’) / 
3660 секунди (”) = 100% 

Съдържание: кастинг на участниците в конкурса „Стани поп фолк звезда“ 
на Музикална академия „Ку-Ку Бенд“, организиран от „Шоуто на Слави“, включ-
ващ диалози между конкурсната комисия, водещия на предаването Слави Трифо-
нов и участниците в конкурса, и/или изпълнения на песни от страна на участни-
ците в конкурса, прекъсван от самопромоционални клипове и рекламни блокове. 

Таблица № 1 

1 2 3 4 5 
1. Въвеждаща (начална) шапка на предаването 00’00” – 

00’51” 
51” 1% 

2. Участник в конкурса Радослав Минев 00’51” – 
04’10” 

259” 7% 

3. Участник в конкурса Людмила Манолова 04’10” – 
05’49” 

99” 3% 

4. Участник в конкурса Снежана Коцева 05’49” – 
08’53” 

184” 5% 

5. Участник в конкурса Ива Стоянова 08’53” – 
10’00” 

67” 2% 

6. Участник в конкурса Лъчезар и Соня Илиеви 10’00” – 
11’00” 

60” 2% 

7. Участник в конкурса Марина Димитрова* 11’00” – 
13’08” 

128” 3% 

8. Участник в конкурса Янчо Димитров 13’08” – 
14’15” 

67” 2% 

9. Участник в конкурса Елена Кръстева 14’15” – 
19’00” 

285” 8% 

10. Самопромоция на Dancing Stars 19’00” – 
19’12” 

12” 1% 

11. Рекламен блок 19’12” – 
24’15” 

303” 8% 

12. 
 

Самопромоция на:  
„Господари на ефира“ 
Сериала „Перла“ 
Концертно турне на Слави Трифонов и Ку-ку 
бенд 

 
24’15” – 
24’28” 

24’28” – 
24’54” 

24’54” – 
25’24” 

 
общо 
69” 

 
 

2% 

                                           
4 http://www.btv.bg/shows/shouto-na-slavi/videos/video/426171535-

Shouto_na_Slavi_Stani_popfolk_zvezda_Kasting_2 _chast.html. 
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1 2 3 4 5 
13. Участник в конкурса Теодора Братоева* 25’24” – 

31’35” 
371” 10% 

14. Участници в конкурса Тошко и Тихомир Йорда-
нови 

31’35” – 
33’40” 

125” 3% 

15. Участник в конкурса Дима Ангелова* 33’40” – 
34’20” 

40” 1% 

16. Участник в конкурса Фатиме Орцева 34’20” – 
36’20” 

120” 3% 

17. Участник в конкурса Кристина Карпузова 36’20” – 
40’08” 

228” 6% 

18. Участник в конкурса Теодор Христов 40’08” – 
41’19” 

71” 2% 

19. Участник в конкурса Ира Стоянова 41’19” – 
43’44” 

145” 4% 

20. Участник в конкурса Димитър Савов 43’44” – 
45’05” 

81” 2% 

21. Участник в конкурса Гергана Димова 45’05” – 
48’50” 

225” 6% 

22. Рекламен блок 48’50” – 
54’00” 

310” 8% 

23. Самопромоция на:  
„Господари на ефира“ 
„Survivor” 
Стани поп фолк звезда 

 
54’00” – 
54’17” 

54’17” – 
54’36” 

54’36” – 
55’00” 

 
общо 
60” 

 
 

2% 

24. Участник в конкурса Яница Станкова 55’00” – 
60’10” 

310” 8% 

25. Финални надписи на барабан 60’10” – 
61’10” 

50” 1% 

* Откъс (кадри) от участието в кастинга на „Шоуто на Слави“ е включен в изданието на 
„Господари на ефира“ от 14.10.2009 г. 

3.2. „Шоуто на Слави“, 25.9.2009 г.5 

Предаването е с приблизителна обща продължителност 59.49 минути (’) / 
3589 секунди (”) = 100% 

Съдържание: кастинг на участниците в конкурса „Стани поп фолк звезда“ 
на Музикална академия „Ку-Ку Бенд“, организиран от „Шоуто на Слави“, включ-
ващ диалози между конкурсната комисия, водещия на предаването Слави Трифо-

                                           
5 http://www.btv.bg/shows/shouto-na-slavi/videos/video/1293385845-

Shouto_na_Slavi_Stani_popfolk_zvezda_Kasting_5 _chast.html. 
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нов и участниците в конкурса, и/или изпълнения на песни от страна на участни-
ците в конкурса, прекъсван от самопромоционални клипове и рекламни блокове.  

Таблица 2 

1 2 3 4 5 
1. Въвеждаща (начална) шапка на предаването 00’00” – 

00’45” 
45” 1% 

2. Участник в конкурса Ясен Гълъбов 00’45” – 
02’58” 

133” 4% 

3. Участник в конкурса Жули Симеонова 02’58” – 
04’18” 

80” 2% 

4. Участник в конкурса Елена Илийоска 04’18” – 
06’50” 

152” 4% 

5. Участник в конкурса Атанас Терзиев 06’50” – 
08’12” 

82” 2% 

6. Участник в конкурса Полина Хубавенска 08’12” – 
09’27” 

75” 2% 

7. Участник в конкурса Иван Иванов 09’27” – 
10’32” 

65” 2% 

8. Участник в конкурса Силвия Кирова 10’32” – 
14’35” 

243” 7% 

9. Участник в конкурса Юлиана Младенова* 14’35” – 
17’10” 

155” 4% 

10. Самопромоция на Dancing Stars 17’10” – 
17’40” 

30” 1% 

11. Рекламен блок 17’40” – 
22’52” 

312” 9% 

12. Самопромоция на: 
„Господари на ефира“ 
Сериала „Перла“ 

 
22’52” – 
23’13” 

23’13” – 
23’36” 

 
 

44” 

 
 

1% 

13. Участник в конкурса Александра Милева 23’36” – 
24’42” 

66” 2% 

14. Участник в конкурса Илиян Николов 24’42” – 
26’56” 

134” 4% 

15. Участник в конкурса Даниела Митева 26’56” – 
28’46” 

110” 3% 

16. Участник в конкурса Стефка Атанасова 28’46” – 
31’00” 

134” 4% 

17. Участник в конкурса Съби Събев 31’00” – 
33’28” 

148” 4% 

18. Участник в конкурса Мария Петрова 33’28” – 
34’17” 

49” 1% 
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1 2 3 4 5 
19. Участник в конкурса Димитър Ангелов 34’17” – 

35’33” 
76” 2% 

20. Участник в конкурса Антония Валентинова 35’33” – 
36’12” 

39” 1% 

21. Участник в конкурса Стефан Балев 36’12” – 
37’17” 

65” 2% 

22. Участник в конкурса Лиляна Древниок 37’17” – 
40’00” 

163” 5% 

23. Участник в конкурса Илиана Минчева 40’00” – 
41’20” 

80” 2% 

24. Участник в конкурса Полина Лишева 41’20” – 
42’32” 

72” 2% 

25. Участник в конкурса Шабан Даракчи 42’32” – 
43’11” 

39” 1% 

26. Участник в конкурса Милена Миткова 43’11” – 
44’32” 

81” 2% 

27. Участник в конкурса Цветелина Башкехайова 44’32” – 
46’09” 

97” 3% 

28. Самопромоция на Dancing Stars  46’09” – 
46’30” 

21” 1% 

29. Рекламен блок 46’30” – 
51’47” 

317” 9% 

30. Самопромоция на: 
Dancing Stars 
„Господари на ефира“ 
„Шоуто на Слави“, „Стани поп фолк звезда“„ 

 
51’47” – 
52’04” 

52’04” – 
52’26” 

52’26” – 
52’50” 

 
63” 

 

 
2% 

31. Участник в конкурса Ивелин Караджов* 52’50” – 
54’52” 

122” 3% 

32. Участник в конкурса Петя Маринова 54’52” – 
56’05” 

73” 2% 

33. Участници в конкурса Ивелина и Венеция Пан-
кови 

56’05” – 
58’58” 

173” 5% 

34. Финални надписи на барабан 58’58” – 
59’49” 

51” 1% 

* Откъс (кадри) от участието в кастинга на „Шоуто на Слави“ е включен в изданието на 
„Господари на ефира“ от 21.10.2009 г. 
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3.3. „Господари на ефира“, 14.10.2009 г.6 

Предаването е с приблизителна обща продължителност 26.40 минути (’) 
или 1600 секунди (”) = 100%. 

Таблица № 3 

1 2 3 4 5 6 
1. Начална шапка на преда-

ването и танц на Адрена-
линки 

„Господари на ефира“ 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпо-
рейшън“ ЕАД 

 
00’00” – 
00’40” 

 
40” 

 
3% 

2. Кадри, придружени от са-
тирични и пародийни ко-
ментари, монтажни техни-
ки, възклицания и др. 

„Календар“ (Нова), 
„Нова телевизия – първи 
частен канал“ АД 
„Спортмания“ (Канал 
3), Елит Медиа Бълга-
рия ООД  
(PRO.BG), „ПРО.БГ 
Медиа“ ЕООД 

 
00’40” – 
03’25” 

 
165” 

 
10% 

3. Коментар на излъчените 
кадри и анонс на предсто-
ящата рубрика 

„Господари на ефира“ 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпо-
рейшън“ ЕАД 

 
 

03’25” – 
04’01” 

 
 

36” 

 
 

2% 

4. Рубрика „Гледам и не вяр-
вам на ушите си“: класа-
ция на 4-то и 3-то място:  
кадри, придружени от са-
тирични и пародийни ко-
ментари, монтажни техни-
ки, възклицания и др. 

„Градски легенди“ 
(PRO.BG), „ПРО.БГ 
Медиа“ ЕООД 
 
„Шоуто на Слави” 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпо-
рейшън“ ЕАД  

04’01” – 05’50” 
 
 
 

05’50” – 10’31” 
05’50” – 06’35” 
06’35” – 07’07” 
07’07” – 10’31” 

109” 
 
 
 

281” 

7% 
 
 
 

18% 

5. Рекламен блок  10’31” – 
15’53” 

322” 20% 

6. Самопромоция на преда-
ването „Пълна лудница“ 

(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпо-
рейшън“ ЕАД 

 
15’53” – 
16’23” 

 
30” 

 
2% 

7. Припомняне накратко на 
класацията за 4-то и 3-то 
място в рубриката „Гледам 
и не вярвам на ушите си“ 

„Господари на ефира“ 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпо-
рейшън“ ЕАД 

 
16’23” – 
16’56” 

 
33” 

 
2% 

8. Рубрика „Гледам и не вяр-
вам на ушите си“: класа-
ция на 2-ро и 1-во място: 
кадри, придружени от са-
тирични и пародийни ко-

„Челюсти“ (Нова),
„Нова телевизия – пър-
ви частен канал“ АД 
„VIP Dance” (Нова), 
„Нова телевизия – пър-

16’56” – 
19’25” 

 
 
 

149” 
 
 
 

140” 

9% 
 
 
 

9% 

                                           
6 http://www.gospodari.com/video/gledam-i-ne-vyarvam-na-ushite-si/ gledam-i-ne-vyarvam-

na-ushite-si-31. 
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1 2 3 4 5 6 
ментари, монтажни техни-
ки, възклицания и др. 

ви частен канал“ АД 19’25” – 
21’45” 

9. Коментар и разговор меж-
ду водещите 

„Господари на ефира“ 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпо-
рейшън“ ЕАД 

 
21’45” – 
22’16” 

 
31” 

 
2% 

10. Кадри от риалити формат, 
придружени от сатирични 
и пародийни коментари и 
монтажни техники 

„Survivor” (бТВ), 
„Болкан Нюз Корпо-
рейшън“ ЕАД 

 
22’16” – 
25’06” 

 
170” 

 
11% 

11. Финален анонс за предс-
тоящо излъчване на руб-
риката „На рояци, точка, 
ком“, финални надписи на 
предаването, съпроводени 
с танц на Адреналинки 

 
„Господари на ефира“ 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпо-
рейшън“ ЕАД 

 
 

25’06” – 
26’40” 

 
 

94” 

 
 

6% 
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3.4. „Господари на ефира“, 21.10.2009 г.7 

Предаването е с приблизителна обща продължителност 27.30 минути (’) 
или 1650 секунди (”) = 100%. 

Таблица № 4 
1 2 3 4 5 6 

1. Начална шапка на преда-
ването, анонс на водещия 
Димитър Рачков  

„Господари на ефира“ 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпорейшън“ 
ЕАД 

 
00’0” – 
01’05” 

 
65” 

 
4% 

2. Разговор и танц на Д. 
Рачков и М. Игнатова 

„Господари на ефира“ 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпорейшън“ 
ЕАД 

01’05” – 
01’44” 

 

39” 2% 

3.  Танц на Адреналинки „Господари на ефира“ 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпорейшън“ 
ЕАД 

 
01’44”- 
02’18” 

 
34” 

 
2% 

4. Разговор и коментари 
между водещите Д. Рач-
ков и М. Игнатова 

„Господари на ефира“ 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпорейшън“ 
ЕАД 

 
 

02’18” – 
03’13” 

 
 

55” 

 
 

3% 

5. Кадри, придружени от са-
тирични и пародийни ко-
ментари, монтажни тех-
ники и др. 

„бТВ Новините“,  
„Болкан Нюз Корпорейшън“ 
ЕАД 

 
03’13” – 
04’28” 

 
75” 

 
5% 

6.  Кадри, придружени от са-
тирични и пародийни ко-
ментари, монтажни тех-
ники и др. 

„Следобед с ТВ7“ (ТВ7),  
„ТВ Седем” ЕАД 

 
04’28” – 
05’08” 

 
40” 

 
2% 

7. Коментари на водещите „Господари на ефира“ 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпорейшън“ 
ЕАД 

 
05’08” – 
06’03” 

 
55” 

 
3% 

8. Кадри, придружени от са-
тирични и пародийни ко-
ментари, монтажни тех-
ники и др. 

„Едно към едно“ (Канал 3),  
„Елит Медиа България” 
ООД  

 
06’03” – 
07’30” 

 
87” 

 
5% 

9. Коментар, анализ и разго-
вор между водещите 

„Господари на ефира“ 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпорейшън“ 
ЕАД 

 
07’30” – 
08’12” 

 
42” 

 
3% 

10. Репортаж с обществен 
ефект за разрешаването 
на значим социален проб-
лем „Объркани улици“ 

„Господари на ефира“ 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпорейшън“ 
ЕАД, издание от 3.2.2009 г. 

 
08’12” – 
09’06” 

 
54” 

 
3% 

                                           
7 http://www.gospodari.com/video/gledam-i-ne-vyarvam-na-ushite-si/ gledam-i-ne-vyarvam-

na-ushite-si-32. 



2012 г.      Годишник на Департамент „Право” на НБУ 

 138

1 2 3 4 5 6 
11. Коментари, обсъждане на 

видяното 
„Господари на ефира” 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпорейшън” 
ЕАД 

 
09’06” – 
09’23” 

 
17” 

 
1% 

12. Продължение на репор-
тажа със заключение 
„Неспазено обещание“ 

„Господари на ефира“ 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпорейшън“ 
ЕАД 

 
09’23” – 
11’25” 

 
122” 

 
7% 

13. Коментар на водещите „Господари на ефира“ 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпорейшън“ 
ЕАД 

11’25” – 
12’11” 

46” 3% 

14. Микс от излъчени вече 
издания на „Господари на 
ефира“ с участието на во-
дещия Валентин Танев 

„Господари на ефира“ 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпорейшън“ 
ЕАД 

12’11” – 
12’40” 

29” 2% 

15. Коментар с кадри и анонс 
на рубриката „Гледам и 
не вярвам на ушите си“ 

„Господари на ефира“ 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпорейшън“ 
ЕАД 

12’40” – 
13’40” 

60” 4% 

16. Рекламен блок  13’40” – 
19’06” 

326” 20% 

17. Самопромоция на 
Dancing Stars 

 (бТВ), 
„Болкан Нюз Корпорейшън“ 
ЕАД 

19’06” – 
19’39” 

33” 2% 

18. Анонс на класацията 
„Гледам и не вярвам на 
ушите си“ 

„Господари на ефира“ 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпорейшън“ 
ЕАД 

19’39” – 
20’00” 

21” 1% 

19. Рубрика „Гледам и не 
вярвам на ушите си“: кла-
сация на 3-то място, 2-ро 
и 1-во място:  
кадри, придружени от са-
тирични и пародийни ко-
ментари, използвани мон-
тажни техники и др. 

„Здравей, България!“ (Но-
ва), 
„Нова телевизия – първи 
частен канал“ АД 
„Шоуто на Слави” (бТВ), 
„Болкан Нюз Корпорейшън“ 
ЕАД 
 
„Dancing Stars“ (бТВ), 
„Болкан Нюз Корпорейшън“ 
ЕАД 

20’00” – 
22’01” 

 
22’01” – 
23’03” 

23’03” – 
23’36” 

 
23’36” – 
26’11” 

121” 
 
 

общо 
95” 

 
155” 

7% 
 
 

6% 
 
 

9% 

20. Финални думи на воде-
щите Д. Рачков и М. Иг-
натова 

„Господари на ефира“ 
(бТВ), 
„Болкан Нюз Корпорейшън“ 
ЕАД 

26’11” – 
26’38” 

27” 2% 

21. Танц на Адреналинки, 
съпътстван от финални 
надписи на предаването  

„Господари на ефира“ (бТВ), 
„Болкан Нюз Корпорейшън“ 
ЕАД 

26’38” – 
27’30” 

52” 3% 
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4. Съдебна практика относно свободното използване на аудиовизуални 
произведения за целите на критиката 

Представянето на част от практиката на съдилищата в Обединеното крал-
ство и Федерална република Германия се извършва, като използва сравнителен 
анализ на сходни съдебни казуси, имащи за предмет приложимост на принципа 
„свободно използване на аудиовизуални произведения без заплащане на възна-
граждения”. Позоваването на различни форми от чуждестрания опит би допри-
несло за изясняването на националната медийна практика при въвеждането и из-
ползването на уникален телевизионен формат („Striscia la notizia“), пред каквото 
предизвикателство е изправено съдебното дело. 

4.1. Обединеното кралство 

Законът за авторското право във Великобритания (Copyright Designs and 
Patents Act) от 1988 г. позволява на лицата да предприемат някои действия без 
предварителното разрешение на носителите на авторски права върху произведе-
нието. Това са т. нар. разрешени действия: 

• Свободно използване,  
• Инцидентно включване, 
• Обществен интерес, 
• Възпроизвеждане на речи и интервюта, 
• Свободното използване има, от своя страна, две проявления: 

− Критика или обзор 
− Отразяване на актуални събития. 

Критикуващият или извършващият обзора има свободата да използва произ-
ведението за целите на критиката или обзора, ако тези критика или обзор са „спра-
ведливи“. В глава III „Разрешени действия относно авторски произведения“, разпо-
редбата на чл. 30, ал. 1 на Copyright Designs and Patents Act гласи следното: „свобод-
ното използване на произведението за целите на критиката или обзора на същото или 
на друго произведение или изпълнение на произведение не нарушава което и да било 
авторско право на носителите, ако е съпътствано от необходимото обозначение“. 

По делото Time Warner Entertainments Co. v. Channel Four Television Corp. 
plc [1994] E.M.L.R. 1 ищецът притежава правата върху филма на Стенли Кубрик 
„Портокал с часовников механизъм“ (A Clockwork Orange)8, произведен през 
1971. Филмът не се разпространява в Обединеното кралство над 20 години след 
своето създаване по настояване на режисьора с довод, че произведението ще бъде 
имитирано. Ответникът създава предаване относно филма и използва 12 откъса, 
направени от копие от филма, законно придобито в Париж. Клиповете са с раз-
лична продължителност от 10 секунди до 115 секунди (всеки от тях), като приб-
лизително общото им времетраене възлиза на 12.5 минути или 8% от времетрае-
нето на целия филм.  
                                           
8 Carey, P., Media Law. London, Sweet & Maxwell, 1999, pp. 96 – 99.  
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Ищецът получава в своя полза съдебно разпореждане, забраняващо раз-
пространението на предаването от Channel 4, с аргумент, че по този начин се на-
рушават авторските му права. Апелативният съд отменя съдебното разпореждане 
на първата инстанция, като твърди, че използваните клипове са форма на свобод-
но използване за целите на критиката и обзора.  

Съдът интерпретира и защитава свободното използване по следния начин: 
а) защитата на свободното използване на произведение не може да бъде из-

ключена само, защото избраните примери от откъсите имат ефект на неточно 
представяне на филма в неговата цялост (само сцените с насилие са възпроизве-
дени в предаването); 

б) вземането на значителна част от авторско произведение (близо 8 % от 
оригиналното произведение и 40% от предаването) е допустимо, освен ако това е 
направено с цел използване на произведението за незаконни цели; 

в) критиката и обзорът изискват да не се отнасят до самото защитено ав-
торско произведение, а да засягат решения, взети във връзка с това произведение 
(в този случай предаването не критикува филма „Портокал с часовников механи-
зъм“, а решението да се забрани публичното му показване), а да засягат мислене-
то и философията, стоящи зад произведението, или дори да засягат други произ-
ведения. 

При разгласено вече произведение начинът, по който то е придобито, няма 
отношение към свободното използване. Ищецът по делото Time Warner 
Entertainments Co. v. Channel Four Television Corp. рlc9 твърди, че не може да се 
приложи институтът на свободното използване, защото ответникът е придобил 
произведението непочтено. Съдията отбелязва, че критиката и обзорът на вече 
разгласено произведение, което е обект на свободно използване, би била изклю-
чително рядко явление, ако същата винаги се счита за несправедлива заради из-
ползвания метод на придобиване на защитения от авторското право материал. 

Разпоредбата на чл. 178 от Copyright Designs and Patents Act гласи, че „необ-
ходимото обозначение” означава обозначение, което идентифицира произведение-
то, с оглед на неговото наименование или друго описание, и автора, освен ако: 

а) при разгласено произведение, авторът е анонимен; 
б) при неразгласено произведение, не е възможно да се убедим в идентич-

ността на автора в резултат на разумно изследване. 
По делото Pro Sieben Media A. G. v. Carlton U. K. Television Ltd10 [1999] 

E.M.L.R. 109 става дума за казус относно предаване за Mandy Allwood, самотна 
майка, която забременява с осем деца след проведен курс за лечение от безпло-
дие. Ищецът получава изключителното право да излъчи на територията на Гер-
мания интервю с Mandy Allwood и създава предаване, наречено Taff. Ответникът 

                                           
9 Torremans, P., Copyright and Human Rights: Freedom of Expression, Intellectual Property, 

Privacy. The Netherlands. 2004, Kluwer Law International, p. 105.  
10 Gallant, S., J. Epworth. Media Law – a practical guide to managing publication risks. 

London, Sweet & Maxwell, p. 88. 
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излъчва по-късно предаване, наречено Selling Babies, което включва откъси от из-
лъченото предаване Taff, като акцентира върху проблема за купуването от медии-
те на сензационна информация и за платената журналистика. Първоинстанцион-
ният съд твърди в решението си, че с показването на думата „Taff” в предаването 
Selling Babies, Carlton U. K. Television Ltd идентифицира единствено произведе-
нието. От своя страна, Carlton U. K. Television Ltd се аргументира, че авторът е 
бил идентифициран, благодарение на това, че цялото излъчване на предаването 
Taff е съдържало и логото на Pro Sieben (стилизирана цифра „7”) в горния десен 
ъгъл на екрана. Съдът приема, че показването на този символ е без значение за 
зрителската аудитория в Обединеното кралство, която не го разпознава, и поради 
това счита за недоказан факта на идентифициране на автора. Апелативният съд 
(Pro Sieben Media AG v. Carlton UK Television Ltd (2000) ECDR 110)11 отменя ре-
шението на първата инстанция с аргумент, че заключението относно неразпозна-
ването на логото на телевизионния оператор Pro Sieben от болшинството от зри-
телите във Великобритания е ирелевантно, ако това е нормалният и обичаен на-
чин, по който ищецът се идентифицира в медийния ефир.  

4.2. Федерална република Германия 

Разрешеното свободно използване на произведения по смисъла на  чл. 24, 
ал. 1 от германския Закон за авторското право и сродните му права (Gesetz über 
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz – UrhG) предполага 
самостоятелност на новото спрямо използваното произведение. В основата на 
разпоредбата на чл. 24, ал. 1 ЗАПСП лежи идеята, че ангажирането на чуждо 
творчество може да бъде оправдано само тогава, когато с това се допринася за 
обогатяването на общото културно достояние, чрез ново самостоятелно творческо 
постижение. 

Решаващо в подобен случай е дали новото произведение има такава вът-
решна дистанция спрямо представянето (първоизточника), от което е заимствано, 
че по своята същност може да бъде възприемано като самостоятелно. При отго-
вора на този въпрос трябва да се прилага строг критерий, когато – както в този 
случай – става дума за заимстване и използване в непроменен вид на защитени 
аудиовизуални произведения. Свободно използване на такива произведения може 
да бъде търпяно, ако новото произведение се занимава критично с показвания 
пример, какъвто би бил случая при пародия или сатира (вж. в този смисъл BGH 
GRUR 2000, 703, 704 – Mattscheibe, m.w.N.). 

Простото показване на един „смешен” откъс не е достатъчно. Какви са 
изискванията към един материал, за да изглежда той като допустима пародия, е 
указано в мотивите към решението на Федералния касационен съд по делото 

                                           
11 Carey, P., Media Law. London, Sweet & Maxwell, 1999, pp. 96 – 99. 
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„Mattscheibe“ (BGH, Urteil vom 13.4.2000, Az. I ZR 282/97 – Mattscheibe)12. 
Във вариететното предаване „Kalkofes Mattscheibe“ са били възпроизведе-

ни откъси от телевизионното шоу „Гореща цена”. В рамките на сатиричен мате-
риал с времетраене 1:25 минути, са представени оригинални откъси от шоуто, в 
това число и включен в него рекламен спот на лекарство за укрепване на пикоч-
ния мехур с времетраене 58 секунди. 

След излъчването на този заимстван материал водещият на вариетето Оли-
вер Калкофе, „рекламира” лекарството за стягане на пикочния мехур в кабаретен 
стил като лекарство за улесняване на уринирането. Рекламираното по този начин 
действие на продукта бива „драстично” демонстрирано чрез участвалия в предста-
вянето на рекламния спот модератор, при което откъси от участието на модератора 
в спота са комбинирани с нови кадри, заснети от Калкофе. Под формата на абш-
пан13 на тази „реклама” са включени други кадри от „Гореща цена”, показващи на-
чалния каш на това предаване: влизането на водещия на това шоу и аплодиращата 
го публика. В заключение, Калкофе коментира: „Това предаване беше заснето на 
живо с публика в заведение с ограничен достъп. Публиката и модераторът в мо-
мента са подложени на психиатрично лечение. До следващия път!” 

Федералният касационен съд приема, че в този случай е налице свободно 
използване, като констатира: 

„Самото селективно заимстване на интегрираните в новото предаване кад-
ри се оказва в рамките на цялостното представяне като част от творческото пос-
тижение. 

Цялостното внушение е такова, че представените в началото заимствани 
кадри в последствие се оказват предмет на сатиричната критика. Основната част 
на материала представлява – на базата на заимстваните и допълнително монтира-
ни нови кадри – една хапеща критика на художественото ниво на шоуто „Гореща 
цена”. Впрочем, чрез използваните средства, вариететният материал сам на мо-
менти слиза под нивото на критикуваните от него примери в чужди предавания, 
но все пак с ясното намерение да иронизира една не дотам интелигентна форма 
на развлечение. 

Чрез тази основна част се полага основата за това, заимстваните откъси от 
чуждо произведение да бъдат, след като са коментирани по съответен начин, освет-
лени и анализирани по нов начин. С това цялостният материал във вариететното 
предаване представлява произведение, в което чрез използване на монтажни тех-
ники се цели и постига осмиване на характера на шоуто „Гореща цена”, както и из-
разяване на мнението на създателите на новото предаване, че това шоу не съответс-
                                           
12 http://www.it-recht-kanzlei.de/Hessischer-rundfunk-schlaegt-den-raab-

urheberrechtsverletzung-tvtotal.html. 
13 Абшпан (от нем. Abspann), жаргон на нахшпан (от нем. Nachspann – тласкаща тяга) – 

последни, крайни кадри. Нахшпанът се монтира в края на аудиовизуалното произве-
дение, като се избират най-характерните кадри, които се подреждат в ред, резюмиращ 
цялото предаване. Младенов, М., Телевизионна журналистика. Наука и изкуство. Со-
фия, 1979 г., стр. 135. 
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тва на минималните културни стандарти на обществото.  
Използването на заимстваните кадри в този смисъл обслужва критика-

та спрямо шоуто, от което те произхождат, като такова, а не само, за да бъдат 
засегнати участващите в тези откъси лица или пък – със заимствания мате-
риал и без оглед на неговия контекст – да бъдат преследвани други цели на 
авторите на вариетето“ (BGH, Urteil vom 13.4.2000, Az. I ZR 282/97 – 
Mattscheibe). 

5. Конституционни разпоредби с отношение към разглеждания казус 

Посочването на конституционноправните норми, които имат отношение 
към обсъжданите въпроси, има за цел да установи при създаването, разпростра-
нението и използването на аудиовизуални произведения от телевизионните опе-
ратори баланса между признати ценности и принципи, като: 

– свобода на изразяване: „Всеки има право да изразява мнение и да го раз-
пространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг 
начин“ (чл. 39, ал. 1 от Конституцията); 

– свобода на културната дейност (свобода на достъп до културни цен-
ности): „Всеки има право да се ползва от националните и общочовешките кул-
турни ценности, както и да развива своята култура в съответствие с етническата 
си принадлежност, което се признава и гарантира от закона“ (чл. 54, ал. 1 от Кон-
ституцията); 

– свобода на художественото творчество: „Свободата на художественото, 
научното и техническото творчество се признава и гарантира от закона“ (чл. 54, 
ал. 2 от Конституцията); 

– закрила на авторското право и сродните му права: „Изобретателските, 
авторските и сродните на тях права се закрилят от закона“ (чл. 54, ал. 3 от Конс-
титуцията); 

– забрана на злоупотреба с права: „Не се допуска злоупотреба с права, 
както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на 
други“ (чл. 57, ал. 2 от Конституцията). 

6. Основните критерии при оценката на разглежданите предавания 

Основните критерии при оценката на разглежданите предавания са: 
− използване на защитени от авторското право произведения; 
− целта на използването – коментар, критика, образование, научно изслед-

ване, познание, пародиране, др.; 
− изключително право върху произведението (копиране, разпространение, 

адаптиране, публично показване, публично изпълнение). 
Всички фактори от формулата трябва да се прилагат относно всяко използ-

ване и всички фактори трябва да бъдат оценени или балансирани. Приема се, че е  
постигнат баланс между създателите и ползвателите на произведения, с оглед на  
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критиката, когато има: 
− разумно използване от лицето, непритежаващо изключителното право 

върху защитената авторска творба (свобода на изразяване); 
− защита на интересите на носителите на авторски права и разпространи-

телите (закрила на авторското право и сродните му права);  
− стимулиране на бъдещо създаване на авторски творби (свобода на худо-

жественото творчество, свобода на достъп до културни ценности, забрана на зло-
употребата с права). Единият фактор се отнася до ползвателя и до това какво пра-
ви той със защитената от авторското право творба, а останалите условия важат за 
произведението. 

Съдържанието на думата „критика“14 относно аудиовизуално произведение 
следва да се възприеме в по-широк обхват, отколкото, например, при литературно 
произведение, доколкото изразните средства на телевизионното предаване и 
изобщо на аудиовизията са много по-богати и многообразни.  

„Критика“-та в телевизионно предаване следва да се възприеме като ал-
тернативна възможност, като комбинация или като кумулативна съвкупност на 
изложените по-долу проявления, в зависимост от използвания контекст на изра-
зяване: 

− анализ, разбор, коментар, обсъждане, тълкуване, оценка на предаването, 
за да се открият добрите и лошите страни на творческия процес по неговото съз-
даване и разпространение; 

− посочване на недостатъците на някого (участник в предаването, изпъл-
нител, водещ, член на жури, интервюиран или др.) или на нещо (използвани ду-
ми, жаргон, диалектни форми, „паразитни” думи, повторения, изпълнение или 
други изразни средства, включително и аудиовизуални; външен вид – облекло, 
грим; поведение или др.); 

− анализ и преценка на дейност на: начина, по който протича предаването; 
начина, по който се провежда интервюто, конкурсът, кастингът; начина на пред-
ставяне на участниците по време на интервюто, кастинга (устно изразяване на 
определени идеи, мисли, предпочитания, чувства в разговорите с водещия и из-
питната комисия; вокалните изпълнения или други форми на изразяване), разго-
ворите между участниците в интервюто (кастинга) и водещия на предаването или 
членовете на журито; 

− оценката и обсъждането, неотносими към самото защитено авторско 
произведение, а засягащи решения, взети във връзка с това произведение (в този 
смисъл е становището на съда по делото Time Warner Entertainments Co. v. 
Channel Four Television Corp. рlc15), или свързани с мисленето и философията, 
стоящи зад произведението, или дори отнасящи се до други произведения. 
                                           
14 Виж дефинициите на понятието „критика” в Български тълковен речник, Издателство 

на БАН, София, 1993 г., стр. 372; Български тълковен речник, Наука и изкуство, Со-
фия, 1995 г., стр. 395; Тълковен речник на българския език, МАГ`77, София, 1997 г., 
стр. 580. 

15 Colston, C., K. Middleton. Modern Intellectual Property Law. London, 2005, p. 365. 
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Критиката (анализът, коментарът, разборът, оценката) може да бъде пос-
тигната чрез използването на различни изразни средства – устно, писмено, чрез 
използването на звук, чрез използването на изображение или по друг начин, 
включително и с помощта на различни монтажни техники. Коментарът може да е 
положителен, утвърждаващ дадено явление или процес; критичен; полемичен; 
сатиричен. Езикът на коментара може да предлага едновременно няколко инфор-
мации: визуална; вербална; писмена, изградени съгласно специфичните правила 
на екранния език. 

Наистина е важно притежателите на права върху аудиовизуални произве-
дения да могат да максимизират използването на тези произведения чрез опреде-
ляне на условия, ограничаващи възможностите за тяхното използване, при отчи-
тане на факта, че приходите от подобно използване представляват както справед-
ливо възнаграждение за работата на притежателите на правата при създаването на 
произведенията, така и източник за реинвестиране в създаването на други прове-
дения в полза на телевизионната индустрия (закрила на авторското право и срод-
ните му права, свобода на художественото творчество). Това използване обаче не 
може да пречи или да влияе съществено върху правото на свободно творчество на 
други лица, като по този начин се ограничават свободата на изразяване на тези 
други лица и свободата на достъп до културни ценности в цялост на зрителската 
аудитория.  

Допустимо свободно използване на чуждо аудиовизуално произведение е 
налице, когато това се прави с цел преподаване, научно изследване или проучва-
не, обучение, разпространение по безплатен телевизионен канал, критика, паро-
дия, коментар, отразяването на значими събития в новинарски репортаж, прера-
ботване на оригиналното произведение, използване на ограничен достъп. Всички 
тези цели посочват за възможността да се поддържа културен диалог в телевизио-
нния ефир, да се извършва обмяна на идеи и възгледи, да се стимулира художест-
веното творчество, да се провокира новата екранна изразност, да се гарантира 
свободата на изразяване. 

Недопустимо свободно използване на чуждо аудиовизуално произведение е 
налице при дословно копиране (дело BGH, Urteil vom 20.12.2007, Az. I ZR 42/05). 
Простото коментиране не се покрива от свободното цитиране съгласно чл. 51, 
ал. 2 от ЗАПСП в Германия, понеже липсва личният съдържателен принос на 
коментиращия. Цитатът по принцип е допустим, когато служи за доказване или 
поясняване на едно самостоятелно изказване на цитиращия (BGH, Urt. v. 
7.3.1985 – I ZR 70/82, GRUR 1987, 34, 35 – Liedtextwiedergabe I; Urt. v. 23.5.1985 – 
I ZR 28/83, GRUR 1986, 59, 60 – Geistchristentum, m.w.N.). Характерът на използ-
ването на кадрите е от значение дали е налице критика. А тя съществува, когато 
са ползвани цитати от чуждо аудиовизуално произведение и това цитиране е пос-
тигнато с помощта на преработването на оригинални кадри. В този смисъл е 
практиката на германския Федерален касационен съд по делото „Mattscheibe“ 
(BGH, Urteil vom 13.4.2000, Az. I ZR 282/97 – Mattscheibe).  

По този повод може да се направи категоричен извод, че преработката на 
кадрите при телевизионното разпространение е средство за въвеждането на личен 
съдържателен принос и се осъществява с помощта на различни техники. Твор-
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ческият принос се изразява в преработката на кадрите, включително и при тяхно-
то приспособяване и внасяне на всякакъв вид промени в заимстваното произве-
дението с цел създаването на ново, производно от него произведение по смисъла 
на чл. 18, ал. 2, т. 8 от ЗАПСП. Заимстването може да има многообразно естест-
во – идеи, сюжети, мотиви, звуци, изображения, думи и др. 

Обичайната практика при обозначението предвижда аудиторията да се 
осведоми за това кое е телевизионното предаване (източник на цитата) и коя е те-
левизионната програма (разгласила произведението), чрез която е осъществено 
първоначалното разпространение в ефир на предаването с посочване на нейното 
лого16 (виж в този смисъл практиката във Великобритания по делото Pro Sieben 
Media A. G. v. Carlton U. K. Television Ltd [1999] E.M.L.R. 109). Логото се поставя 
в избран от оператора ъгъл на телевизионния екран, заема малка част от послед-
ния и присъства през цялото времетраене на излъчването на програмата. Чрез ло-
гото съответната телевизионна програма се отличава графично от останалите 
програми в медийното пространство. Логото е образ с възприето условно значе-
ние. Идентификационният знак на телевизионната програма може да включва 
думи, букви, цифри, фигури или да е графична и/или цветова комбинация от тези 
знаци, с опредена големина. Използваните печатни букви могат да са от различен 
вид и с различна големина (шрифт). Буквената композиция на логото допуска из-
бор на латиница, кирилица или друга писмена система. Идентификационният 
знак трябва да е уникален и да е своеобразен. Той не бива да се повтаря в друга 
телевизионна програма, тъй като по този начин ще се загуби оригиналността на 
програмата и идентификационната същност на знака17. 

Обозначаването на авторите на излъчени по телевизионна програма аудио-
визуални произведения се извършва чрез идентифициране на правата, сродни на 
авторското, които притежават по смисъла на чл. 72 от ЗАПСП следните лица: 

1. артистите-изпълнители върху своите изпълнения; 
2. продуцентите на звукозаписи върху своите звукозаписи; 
3. продуцентите на първоначалния запис на филм или друго аудиовизуално 

произведение върху оригинала и копията, получени в резултат на този запис; 
4. радио- и телевизионните организации върху своите програми, както 

предвижда препращащата норма на чл. 93 от ЗАПСП: „Разпоредбите на чл. 8, 
чл. 18, ал. 3, чл. 18а, 19, чл. 21, ал. 1, чл. 22, 23, чл. 24, ал. 1, точки 1, 2, 3, т. 8, 
точки 12, 13 и 14, чл. 25а и 36 се прилагат съответно и за радио- и телевизионни-
те организации“.  

В националния закон действа презумпцията за авторство (продуцентство), 
дефинирана в чл. 72б от ЗАПСП: „До доказване на противното за носител на пра-
во по чл. 72 се смята лицето, чието име, наименование или друг идентифициращ 

                                           
16 Думата „лого” е с английски произход (logo) и означава фабрична марка, фирмен знак, 

емблема. Английско-български речник. Трето издание, GABEROFF, В. Търново, 2003. 
17 Николова, Р., Телевизионната програма на обществената телевизия в България – пуб-

личноправни аспекти. Сиби, София, 2004, стр. 66. 
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знак са посочени или упоменати по обичайния за това начин върху съответния 
запис, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки, или в хода на по-
казване на програмата“.  

Относно установената обичайна практика за обозначаване и показването на 
кадри (цитати) от други аудиовизуални произведения виж как се извършва това от 
електронните медии въз основа на чл.19в, ал.3 от ЗРТ: „Радио- и телевизионни 
оператори имат право свободно да избират кратки откъси от сигнала на операто-
ра – носител на права, като при аудио-визуалните медийни услуги се отбелязва 
името и/или се включва логото на оператора с изключителни права, а при радио-
услугите се посочва източникът по подходящ начин“. 

Дали цитирането е извършено в обем, оправдан за целта на предаването, 
се определя от два основни критерия, когато: 

− използваният материал е незначителен, в сравнение с цялото оригинално 
произведение;  

− използваната част не е централна и съществена за цялата новосъздадена 
творба. 

Относно използваните откъси от предаването „Шоуто на Слави” от 
22.9.2009 г. в предаването „Господари на ефира” от 14.10.2009 г.: 

Характеристика на произведението 

Предаването „Шоуто на Слави” е излъчено на 22.9.2009 г. с начало 22:33 
часа и край 23:33 часа. Предаването „Господари на ефира” е излъчено на 
14.10.2009 г. Заимствано е произведение, което вече е било разгласено. В този 
смисъл използваният метод от „Господари на ефира” за придобиване на откъси от 
произведението „Шоуто на Слави” е законен. 

Предаването „Шоуто на Слави” не съдържа обичайните си тематични руб-
рики – скечове на актьори, използване на части от чужди авторски произведения 
(цитати от публикации в българския печат) и техния коментар, интервюта с гости, 
музикални изпълнения, танц на балета и други. То е посветено на проведения 
кастинг на 18 участника в конкурса „Стани поп фолк звезда”.  

Цел и характер на използването 

Целта на използването на кадрите от предаването на „Шоуто на Слави” в 
предаването „Господари на ефира“ е критика, сатира и пародия, постигнати чрез 
ироничен, шеговит коментар на видяното. Анонсът към цялата класация – рубри-
ка „Гледам и не вярвам на ушите си“ е да се направи критика – оценка на „вечно 
дерби, при което ще преборят сили от глупав по-глупав, от нахален по-нахален и 
от смешен по-смешен“ (думи на Димитър Рачков). 

Навсякъде кадрите от „Шоуто на Слави“ в класацията са придружени от 
хумористична оценка, извършена в контекста на използваните откъси и съобраз-
но характеристиката на рубриката („Гледам и не вярвам на ушите си“), в която са 



2012 г.      Годишник на Департамент „Право” на НБУ 

 148

излъчени кадрите от „Шоуто на Слави“, имаща за задача да покаже в ефир „теле-
визионни скандали, нелепици и излагации“. 

Целта на използването на кадрите с Марина Димитрова (изучавала класи-
ческо пеене) е да се осмее признанието и  („операта не пречи, поне на мен не ми пре-
чи“), направено в контекста на последвалото недобро вокално изпълнение на откъс 
от неизвестно класическо музикално произведение и в отговор на въпрос на Иво Си-
ромахов дали оперните умения могат да помогнат на един поп фолк певец или по-
скоро да му попречат. Критиката е извършена чрез устните коментарите зад кадър на 
водещата Мария Игнатова („А сега да проверим дали наистина не и  пречи!“) и на во-
дещия Димитър Рачков („В този случай по-скоро нищо не може да и  помогне“), меж-
ду които е вокалното изпълнение на Марина Димитрова.  

Целта на използването на кадрите с Дима Ангелова е ирония от страна на 
„Господари на ефира“ с невъзможността и  да довърши докрай изпълнението на 
песента.  

Целта на използването на кадрите с Теодора Братоева е присмех на ви-
сокото и , неоправдано самочувствие на изпълнител, притежаващ недостатъчни 
вокални данни, за да спечели конкурса. На ироничен коментар са подложени от-
говорите на участничката по време на разговора и  с водещия Слави Трифонов и 
изпитната комисия. Коментарът на „Господари на ефира“ е насочен към пародия 
на фалшивото пеене на кандидатката. Целта е да се подложи на критика (под 
формата на шеговита подигравка) допуснатото излъчване (аудиовизуалната реа-
лизация на предаването) в „Шоуто на Слави“ на кадър, в който Слави Трифонов 
си почесва носа. 

Заимстването на кадрите не е с цел дословното им („едно към едно“) цитиране 
или необработено копиране на същите. Излъчването им не се е осъществило по пла-
тен телевизионен канал (разпространението на предаването по договор се извършва 
по „безплатната телевизия“ по смисъла на ЗРТ). Употребата на кадрите няма за цел 
друг вид използване, освен предвиденото в договора за създаване на предаването 
„Господари на ефира“ – разпространението му по програмите бТВ, bTV Comedy и 
bTV Cinema. Нито една от изброените цели не може да бъде идентифицирана с из-
ползването на произведението „Шоуто на Слави“ за незаконни цели. 

В случая излъчените кадри в „Господари на ефира“ представляват ново и 
самостоятелно творческо постижение, като с показваните примери „Господари на 
ефира“ се занимава критично – чрез пародия и ирония, без да разчита на просто-
то показване на смешни откъси от чужди произведения. За тази „новост“ и „са-
мостоятелност“ свидетелства преработката на оригиналните кадри. Тя е постиг-
ната чрез използването на избрани кадри от оригинала, съкращаването, приспо-
собяването и внасянето на всякакъв вид промени (по-долу описани) в откъсите от 
оригиналното произведение („Шоуто на Слави“), чрез използването на същото за 
създаване на ново, производно от него произведение.  

Преработката на кадрите с Марина Димитрова е извършена с помощта на 
следните монтажни техники: въвеждането на несъществуващи в оригиналното 
произведение звуци – смях на публика зад кадър и устните коментари зад кадър на 
водещата Мария Игнатова („А сега да проверим дали наистина не и  пречи!“) и на 
водещия Димитър Рачков („В този случай по-скоро нищо не може да и  помогне“. 
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Преработката на кадрите с Дима Ангелова е извършена с помощта на 
следните монтажни техники:  

Оригиналните кадри с участието на Дима Ангелова, в които Георги Мил-
чев – Годжи е показан как прави ритмични движения с дясната ръка в очакване да 
бъде изпълнен припевът на песента и подканя участничката да продължи с дума-
та: „Дай!“, са миксирани (обработени) със звукови ефекти, предхождащи репли-
ката на Годжи: „Там е движението – в припева“.  

По време на вокалното изпълнение на Дима Ангелова присъстват монтаж-
ни техники – смях на публика зад кадър.  

Показаното е последвано от едновременния коментар зад кадър на водещи-
те Димитър Рачков и Мария Игнатова: „Припевът! Припевът!“. Недоброто предс-
тавяне на Ангелова е коментирано в „Господари на ефира“ така: Ангелова приз-
нава, че не е могла да се справи, като казва: „Запецнах“. Следва реплика от страна 
на водещия на предаването Слави Трифонов: „Запецна?“ и допълнение от страна 
на водещата на „Господари на ефира“ Мария Игнатова зад кадър: „Може да е за 
добро“. Критиката е постигната чрез монтажни техники, смях на публика зад ка-
дър и устни коментари зад кадър от страна на водещите, които осмиват невъз-
можността, въпреки големите очаквания на журито на „Стани поп фолк звезда“ и 
на водещия на шоуто Слави Трифонов, Дима Ангелова да довърши песента, като 
изпълни кулминационната част от нея – припева, и по този начин да се представи 
добре на кастинга. 

Преработката на кадрите с Теодора Братоева е извършена с помощта на 
следните монтажни техники:  

– отговорите на участничката по време на разговора и  с водещия Слави 
Трифонов и изпитната комисия: че има гадже от 2 дни (вербалното възклицание 
зад кадър на водещия Димитър Рачков „Пю-ю-ю!“ и смях на публика зад кадър), 
че името на гаджето и  е тайна, защото местоработата му е ЦРУ (изписване на ек-
рана – специфични за „Господари на ефира“ като шрифт и големина на екрана в 
жълт цвят на лилав фон – субтитри на абревиатурата „от ЦРУ“ и на отговора 
„викат му господин хикс“);  

– субтитри на въпрос от журито „да не е Бойко Борисов?“;  
– субтитри на въпрос на Слави Трифонов: „Станала си гадже на Бойко Бо-

рисов?“  
– субтитри на отговора на участничката: „искате да ви запозная ли?“, дало 

повод за възклицанието на глас зад кадър „А, така!“; 
– субтитри, придружаващи коментара на Слави Трифонов: „Току-що спече-

ли формата!“; 
– паралелни субтитри с репликата на Теодора Братоева: „Знаех как да нап-

равя...“;  
– смях на публика зад кадър; 
– устен коментар зад кадър на Димитър Рачков („Остава да чуем как пее ... 

и готово!“); 
– устен коментар зад кадър на водещата Мария Игнатова („Само така! По-

магайте на девойчето, щото нали разбрахте кой и  е гадже!“), когато цялата коми-
сия показва на участничката как трябва да изпълни песента;  



2012 г.      Годишник на Департамент „Право” на НБУ 

 150

– смях на публика зад кадър (по време на изпълнението на Теодора Братое-
ва и Слави Трифонов), последван от възгласа зад кадър на Димитър Рачков: „Бра-
во, Слави! Печелиш формата!“;  

– смях на публика зад кадър (по време на изпълнението на Теодора Братое-
ва, Слави Трифонов и Георги Милчев – Годжи), последван от възгласа зад кадър 
на Мария Игнатова: „Браво, Годжи! И ти печелиш формата!“ и възгласа зад кадър 
на Димитър Рачков: „Че то целият екип спечели формата!“ (тъй като към изпъл-
нението на Теодора Братоева, в опит да и  съдейства да навлезе в правилната то-
налност на песента, се присъединява и Борис Солтарийски от екипа на „Шоуто 
на Слави“);  

– смях на публика зад кадър; последван от 5-кратно озвучаване на движе-
нието на лявата ръка на изпълнителката от „Шоуто на Слави“ Нели Петкова, со-
чеща с показалеца нагоре към тавана, в опит да подскаже на изпълнителката да 
навлезе в по-висока музикална тоналност;  

– устен коментар зад кадър на Мария Игнатова: „Те май наистина повярва-
ха, че Бойко Борисов и  е гадже“, с което се иронизират безуспешните усилия на 
екипа на „Шоуто на Слави“ да помогне на кандидатката за слава;  

– смях зад кадър на човек;  
– субтитри на думите на Слави Трифонов „Слон ти е стъпил на ухото“ с 

миксиране след края на изпълнението на Теодора Братоева на звуков ефект, напо-
добяващ звука, който издава слон;  

– смях на публика зад кадър; последван от глас зад кадър „Ами обърка са“;  
– субтитри на произнесената от Слави Трифонов реплика: „Никога не бива 

да пееш“;  
– смях на публика зад кадър; последван от гласа зад кадър на Димитър Рач-

ков: „Абе, кой ти слуша пеенето! Момичето е родено за фолк звезда. Дерзай, Тео-
дорче! Дерзай, мойто момиче!“. 

Използваните в „Господари на ефира“ кадри (изявата на Марина Димитрова, 
на Дима Ангелова, на Теодора Братоева) са поместени в различна последовател-
ност от тази в „Шоуто на Слави“ (изявата на Марина Димитрова, на Теодора Бра-
тоева, на Дима Ангелова). Преработените кадри са в друга логична последовател-
ност, с която се създават ново екранно време и пространство. Към заимстваното ау-
диовизуално съдържание са допълнени, привнесени нови звукови и визуални еле-
менти – смях на публика зад кадър, субтитри, устни коментари зад кадър, възкли-
цания зад кадър, звукови ефекти и др. 

В „Господари на ефира“ е извършен нов монтаж (премонтаж) на част от излъ-
чените в „Шоуто на Слави“ кадри. Преработването на кадрите от „Шоуто на Слави“ е 
извършено по идентичен начин с този на останалите използвани откъси от чужди 
произведения: (виж таблица № 3) в „Господари на ефира“ – с помощта на обичайно 
възприетите от „Господари на ефира“ и споменати вече монтажни техники. 

Цялостното внушение на рубриката „Гледам и не вярвам на ушите си“ в 
изданието „Господари на ефира“ от 14.10.2009 г. е критика. Заимстваните кадри 
са осветлени от „Господари на ефира“ по нов начин – осмиване, иронизиране на 
недобрите изяви на част от участниците в конкурса „Стани поп фолк звезда“. Ако 
целта на предаването „Шоуто на Слави“ от 22.9.2009 г. е да представи участници-
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те в кастинга „Стани поп фолк звезда“, то целта на „Господари на ефира“ 
(14.10.2009 г.) е да се направи критика на минималните културни стандарти (лип-
са на талант, недостатъчност на творческите заложби, недобро сценично поведе-
ние) на точно тези участници в конкурса. Затова новата гледна точка на „Госпо-
дари на ефира“ може да има ефект на неточно представяне на конкурса „Стани 
поп фолк звезда“ в неговата цялост (виж по делото Time Warner Entertainments 
Co. v. Channel Four Television Corp. plc [1994] E.M.L.R. 1). 

При обозначаването на заимстваните от „Шоуто на Слави“ кадри в „Госпо-
дари на ефира“ на горния ляв ъгъл на екрана постоянно, без прекъсване присъст-
ва разпознаваемото от 1.6.2000 г. лого на телевизионната програма бТВ. За зрите-
лите не би могло да възникне съмнение, че „Шоуто на Слави“ (чиито кадри се из-
ползват в „Господари на ефира“) е излъчено първоначално по бТВ (медията, коя-
то се явява автор, разгласил произведението). Обозначението е извършено по 
обичайния, традиционен и нормален начин, по който бТВ се идентифицира в ме-
дийния ефир. 

За това, че комедийното шоу „Господари на ефира“ (14.10.2009 г.) използва 
кадри от предаването „Шоуто на Слави“ (22.9.2009 г.), става ясно от еднозначното 
и точно възпроизвеждане на името „Шоуто на Слави“, извършено устно зад кадър 
от водещия Димитър Рачков: „На третото място се класираха три кандидат-поп 
фолк звезди, търсещи музикална слава в „Шоуто на Слави“ (източник на цитата). 
Съобщаването е извършено съобразно изискванията на ЗАПСП, наложилата се за 
тази класация („Гледам и не вярвам на ушите си“) практика и в съпоставителен 
план е идентично с анонсирането на други откъси от чужди аудиовизуални про-
изведения, направено в същото предаване и по отношение на същата рубрика – 
класация: „На четвърто място в рубриката „Гледам и не вярвам на ушите си“ се 
класира срещата на две градски легенди в предаването „Градски легенди“; „Вто-
рото място е за националиста Боян Расате и председателя на Атлантическия клуб 
професор Любомир Иванов с техния сблъсък на идеи в „Челюсти“; „Следва пър-
вото място – вертолетите от „Вип денс“.  

След рекламния блок класацията – рубрика продължава и са излъчени кад-
ри, които припомнят 4-то и 3-то място. При показването на миксираните кадри с 
Марина Димитрова, Дима Ангелова и Теодора Братоева на екрана се изписва 
надпис в долния ляв ъгъл: „БТВ – „Шоуто на Слави“. 

Продължителност и значителност на използваното произведение  

Този критерий е определящ за това дали използването на кадри от чуждо 
аудиовизуално произведение е извършено в обем, оправдан от целта на новосъз-
даденото предаване.  

Направеният по-горе анализ показва, че в предаването „Господари на ефи-
ра” на 14.10.2009 г. са използвани кадри с продължителност 281” (таблица № 3), 
които представляват 10% от чистата програмна продължителност на излъченото 
на 22.9.2009 г. предаване „Шоуто на Слави“. Това в никакъв случай не може да се 
дефинира като „значителен обем“, тъй като обхваща 1/10 част от оригиналното 
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произведение (виж в този смисъл практиката по делото Time Warner 
Entertainments Co. v. Channel Four Television Corp. plc [1994] E.M.L.R. 1)18.  

Разглежданият критерий трябва да бъде обсъден в своята съвкупност. В 
предаването на 22.9.2009 г. са участвали общо 18 кандидати. Само трима от тези 
участници (1/6) са намерили място в коментарите на „Господари на ефира“. Из-
ползваният в „Господари на ефира“ материал е с продължителност 281”, а ориги-
налните кадри, излъчени в „Шоуто на Слави“ на 22.9.2009 г. (2918”), са с про-
дължителност от 539” (таблица № 1).  

Цялостният облик и съдържание на „Господари на ефира“ са изтъкани от 
използването на откъси от чужди аудиовизуални произведения, които се въвеждат 
и в други рубрики на предаването. Заимстваните кадри са преработени и съкрате-
ни, т. е. използвани са за целите на предаването „Господари на ефира“, чиято руб-
рика „Гледам и не вярвам на ушите си“ има за задача хумористично да представи 
и осмива недобри изяви в телевизионния ефир. Заимстваните кадри не са извадени 
от контекста на цялостния ироничен, хумористичен, комедиен тон на шоуто „Гос-
подари на ефира“. Използването им обслужва критиката спрямо предаването, от 
където произхождат, за която цел е извършено и съответното обозначаване. Обрат-
ният анализ би обезсмислил, обезсърчил и възпрепятствал прилагането на прин-
ципите „свобода на изразяване“ и „стимулиране на художественото творчество“, 
би ограничил достъпа на аудиторията до културни ценности изобщо в България. 
Тези разсъждения са валидни и за „Шоуто на Слави“, което използва чужди автор-
ски произведения (публикации във вестници по актуални икономически, полити-
чески или религиозни теми). 

Кадрите от „Шоуто на Слави“ не могат да бъдат определени като „централ-
ни“ за „Господари на ефира“, тъй като заемат 3-то място (от 4 възможни позиции) 
в цитираната класация и са излъчени наред с 11 други материала (собственост на 
„Господари на ефира“ и на други независими продуценти или телевизионни опе-
ратори) в цялото предаване. 

В „Господари на ефира“ на 14.10.2009 г., предвид чистата програмна про-
дължителност на предаването (до 24 минути), са използвани общо 7 материала от 
чужди произведения, собственост на 4 телевизионни оператора. Те са комбинира-
ни тематично с коментари, анализи, анонси, направени от водещите на изданието 
Мария Игнатова и Димитър Рачков. 

Използваната част от предаването „Шоуто на Слави“ не може да бъде опре-
делена като „съществена“ за „Господари на ефира“, тъй като това не са един-
ствените кадри от чуждо аудиовизуално произведение, използвани в „Господари на 
ефира“. Те не са основополагаща и/или определяща за съдържанието на изданието 
„Господари на ефира“ сюжетна линия. В сравнителен план не са по-значими за 
конкретното издание на предаването от другите показани откъси в него. 

Относно използваните откъси от предаването „Шоуто на Слави” от 
25.9.2009 г. в предаването „Господари на ефира” от 21.10.2009 г.: 
                                           
18 Spilsbury, S., Media Law. London, 2000, p. 266 – 268. 
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Характеристика на произведението 

Предаването „Шоуто на Слави” е излъчено на 25.9.2009 г. с начало 22:32 
часа и край 23:32 часа. Предаването „Господари на ефира” е излъчено на 
21.10.2009 г. Заимствано е произведение, което вече е било разгласено. В този 
смисъл използваният метод от „Господари на ефира” за придобиване на откъси от 
произведението „Шоуто на Слави” е законен. 

Предаването „Шоуто на Слави” не съдържа обичайните си тематични руб-
рики – скечове на актьори, използване на части от чужди авторски произведения 
(цитати от публикации в българския печат) и техния коментар, интервюта с гости, 
музикални изпълнения, танц на балета и други. То е посветено на проведения 
кастинг в конкурса „Стани поп фолк звезда” на 26 участника.  

Цел и характер на използването 

Целта на използването на кадрите от предаването на „Шоуто на Слави“ в 
предаването „Господари на ефира“ е критика, сатира и пародия, постигнати чрез 
ироничен, шеговит коментар на видяното. Навсякъде кадрите от „Шоуто на Слави“ в 
класацията са придружени от хумористична оценка, извършена в контекста на изпол-
званите откъси и съобразно характеристиката на рубриката („Гледам и не вярвам на 
ушите си“), в която са излъчени кадрите от „Шоуто на Слави“, имаща за задача да 
покаже в ефир „телевизионни скандали, нелепици и излагации“. 

Целта на използването на кадрите с Юлиана Младенова е да се осмее и 
пародира паразитната (честа) употреба на частицата „ами“ (9 пъти) в нейната ко-
муникация с водещия Слави Трифонов, задаващ и  различни въпроси, отговорите 
на които винаги започват с „ами“. Това е форма на недобро представяне на участ-
ничката в кастинга, което се квалифицира като „излагация“. 

Целта на използването на кадрите с Ивелин Караджов е ирония на „Госпо-
дари на ефира“ с постигнатото противоречие (нелепица) в изказването на кандида-
та: признанието му, че работи, последвано от уточняващ въпрос от страна на Слави 
Трифонов: „Какво?“, и нелогичният отговор на Ивелин Караджов: „Нищо“.  

Заимстването на кадрите не е с цел дословното им („едно към едно“) цити-
ране или необработено копиране на същите. Излъчването им не се е осъществило 
по платен телевизионен канал (разпространението на предаването по договор се 
извършва по „безплатната телевизия“ по смисъла на ЗРТ). Употребата на кадрите 
няма за цел друг вид използване, освен предвиденото в договора за създаване на 
предаването „Господари на ефира“ – разпространението му по програмите бТВ, 
bTV Comedy и bTV Cinema. Нито една от горепосочените цели не може да бъде 
идентифицирана с използване на произведението за незаконни цели. 

В случая излъчените кадри в „Господари на ефира“ представляват ново и 
самостоятелно творческо постижение, като с показваните примери „Господари на 
ефира“ се занимава критично – чрез пародия и ирония, без да разчита на просто-
то показване на смешни откъси от чужди произведения. За тази „новост“ и „са-
мостоятелност“ свидетелства преработката на оригиналните кадри. Тя е постиг-
ната чрез използването на избрани кадри от оригинала, съкращаването, приспо-
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собяването и внасянето на всякакъв вид промени (по-долу описани) в откъсите от 
оригиналното произведение („Шоуто на Слави“), чрез използването на същото за 
създаване на ново, производно от него произведение („Господари на ефира“).  

Преработката на кадрите с Юлиана Караджова е извършена с помощта 
на следните монтажни техники:  

– субтитри („ами ...1“) и звукови ефекти – почукване при произнасянето на 
„ами“;  

– смях зад кадър на един човек; 
– субтитри („ами ...2“) и звукови ефекти – почукване при произнасянето на 

„ами“;  
– смях на публика зад кадър; 
– субтитри („ами ...3“) и звукови ефекти – почукване при произнасянето на 

„ами“;  
– смях на публика зад кадър; 
– субтитри („ами ...4“) и звукови ефекти – почукване при произнасянето на 

„ами“;  
– смях на публика зад кадър; 
– субтитри („ами ...5“) и звукови ефекти – почукване при произнасянето на 

„ами“;  
– смях на публика зад кадър; 
– субтитри („ами ...6“) и звукови ефекти – почукване при произнасянето на 

„ами“;  
– смях на публика зад кадър; 
– устен коментар зад кадър по време на излъчването на кадрите на водеща-

та Мария Игнатова („Сигурно и тя започва с „ами ...“!“); 
– субтитри („ами ...8“) и звукови ефекти – почукване при произнасянето на 

„ами“;  
– смях на публика зад кадър; 
– субтитри („казва се „Колко сълзи“);  
– смях на публика зад кадър; 
– устен коментар на водещия Димитър Рачков („Сигурна ли си, че не се 

казва „Ами ... колко сълзи“?“); 
– субтитри („ами ...9“) и звукови ефекти – почукване при произнасянето на 

„ами“;  
– смях зад кадър; 
– субтитри („ами ...10“ и звукови ефекти – почукване при произнасянето на 

„ами“;  
– смях зад кадър; 
– финалното обобщение зад кадър на водещата Мария Игнатова („Рачков, 

предлагам да подскачаме на един крак с наведена глава, че да ни изпадат всички 
„ами“-та от ушите и да видим следващия кандидат“) и на водещия Димитър Рач-
ков („Ами ..., става. Ей, ужас! Заразих се“).  

Преработката на кадрите с Ивелин Караджов е извършена с помощта на 
следните монтажни техники: 

– субтитри („работа“);  
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– субтитри („нищо“); 
– възглас зад кадър „А, така!“, комбиниран със смях зад кадър на публика; 
– устен коментар на водещата Мария Игнатова зад кадър („Дано поне ти 

плащат нещо“); 
– субтитри на произнасянето от водещия Слави Трифонов думи („в мен ли 

е някъде причината, като задавам така въпроси ...?“); 
– устен коментар на водещия Димитър Рачков („Не, не е в теб. Просто чо-

векът си е намерил работа-мечта за всеки“); 
– субтитри („работа“); 
– смях зад кадър; 
– субтитри („нищо“); 
– смях на публика зад кадър; 
– устен коментар зад кадър на водещата Мария Игнатова („Този участник с 

честен труд си заработи второто място в класацията“). 
Към заимстваното аудиовизуално съдържание са допълнени, привнесени 

нови звукови и визуални елементи – смях на публика зад кадър, субтитри, устни 
коментари зад кадър, възклицания зад кадър, звукови ефекти и др. 

Преработването на кадрите от „Шоуто на Слави“ е извършено по иденти-
чен начин с този на останалите използвани откъси от чужди произведения в 
„Господари на ефира“ – с помощта на обичайно възприетите от „Господари на 
ефира“ и споменати вече монтажни техники. 

Цялостното внушение на рубриката „Гледам и не вярвам на ушите си“ в 
изданието „Господари на ефира“ от 21.10.2009 г. е критика. Заимстваните кадри 
са осветлени от „Господари на ефира“ по нов начин – осмиване, иронизиране на 
недобрите изяви на част от участниците в конкурса „Стани поп фолк звезда“. Ако 
целта на предаването „Шоуто на Слави“ от 25.9.2009 г. е да представи участници-
те в кастинга „Стани поп фолк звезда“, то целта на „Господари на ефира“ 
(21.10.2009 г.) е да се направи критика на минималните културни стандарти в об-
щуването (комуникация – мислене, изразяване) на част от участвалите в кастинга 
млади българи. Затова новата гледна точка на „Господари на ефира“ може да има 
ефект и на не съвсем точно представяне на конкурса „Стани поп фолк звезда“ в 
неговата цялост (виж по делото Time Warner Entertainments Co. v. Channel Four 
Television Corp. plc [1994] E.M.L.R. 1)19. 

При обозначаването на заимстваните от „Шоуто на Слави“ (25.9.2009 г.) 
кадри в „Господари на ефира“ (21.10.2009 г.) на горния ляв ъгъл на екрана постоян-
но, без прекъсване присъства разпознаваемото от 1.6.2000 г. лого на телевизионната 
програма бТВ. За зрителите не би могло да възникне съмнение, че „Шоуто на Сла-
ви“ (чиито кадри се използват в „Господари на ефира“) е излъчено първоначално по 
бТВ (медията, която се явява автор, разгласил първоначално произведението). 
Обозначението е извършено по обичайния, традиционен и нормален начин, по кой-
то бТВ се идентифицира в медийния ефир. 
                                           
19 Sumpter, P., Intellectual Property Law: Principles in Practice. CCH New Zeeland Limited, 

2006, New Zeeland, p. 114. 
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Обстоятелството, че комедийното шоу „Господари на ефира“ използва кадри 
от предаването „Шоуто на Слави“, става ясно от еднозначното и точно възпроизвеж-
дане на името „Шоуто на Слави“, анонсирано устно зад кадър от водещия Димитър 
Рачков: „Второто място е за тези кандидати за фолк слава от „Шоуто на Слави“ по 
бТВ“. Съобщаването е извършено съобразно изискванията на ЗАПСП, наложилата се 
за тази класация („Гледам и не вярвам на ушите си“) практика и в съпоставителен 
план е идентично с анонсирането на други откъси от чужди аудиовизуални произве-
дения, направено в същото предаване и по отношение на същата рубрика – класация: 
„Скачаме направо в дълбоката вода – „Нова телевизия“, „Здравей, България!“; „На 
първо място е този сблъсък в „Денсинг старс“ (Dancing Stars) по бТВ“. 

Продължителност и значителност на използваното произведение  

Този критерий е определящ за това дали използването на кадри от чуждо 
аудиовизуално произведение е извършено в обем, оправдан от целта на новосъз-
даденото предаване.  

Направеният по-горе анализ показва, че в предаването „Господари на ефи-
ра” на 21.10.2009 г. са използвани кадри с продължителност 95” (таблица № 4), 
които представляват 3% от чистата програмна продължителност на излъченото на 
25.9.2009 г. (2823”) предаване „Шоуто на Слави“ (таблица № 4а). Това в никакъв 
случай не може да се дефинира като „значителен обем“ – доста голям, многочис-
лен, тъй като използваните кадри представляват 1/33 част от чистата програмна 
продължителност на „Шоуто на Слави“ (виж в този смисъл практиката по делото 
Time Warner Entertainments Co. v. Channel Four Television Corp. plc [1994] 
E.M.L.R. 1). 

Разглежданият критерий трябва да бъде обсъден в своята съвкупност. В 
предаването на 25.9.2009 г. са участвали общо 26 кандидати. Само 2 от тези уча-
стници (1/13) са намерили място в коментарите на „Господари на ефира“. Изпол-
званият в „Господари на ефира“ материал е с продължителност 95”, а оригинал-
ните кадри, излъчени в „Шоуто на Слави“ на 25.9.2009 г., са с продължителност 
от 277” (таблица № 2).  

Цялостният облик и съдържание на „Господари на ефира“ са изтъкани от из-
ползването на откъси от чужди аудиовизуални произведения, които се въвеждат и в 
други рубрики на предаването. Заимстваните кадри са преработени и съкратени, 
т. е. използвани са за целите на предаването „Господари на ефира“, чиято рубрика 
„Гледам и не вярвам на ушите си“ има за задача хумористично да представи и ос-
мива недобри изяви в телевизионния ефир. Заимстваните кадри не са извадени от 
контекста на цялостния ироничен, хумористичен, комедиен тон на шоуто „Госпо-
дари на ефира“. Използването им обслужва критиката спрямо предаването, откъде-
то произхождат, за която цел е извършено и съответното обозначаване. Обратният 
анализ би обезсмислил, обезсърчил и възпрепятствал прилагането на принципите 
„свобода на изразяване“ и „стимулиране на художественото творчество“, би огра-
ничил достъпа на аудиторията до културни ценности изобщо в България. Тези раз-
съждения са валидни и за „Шоуто на Слави“, което използва чужди авторски про-
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изведения (публикации във вестници по актуални икономически, политически или 
религиозни теми). 

Кадрите от „Шоуто на Слави“ не могат да бъдат определени като „цен-
трални“ за „Господари на ефира“, тъй като заемат 2-ро място (от 3 възможни по-
зиции) в цитираната класация и са излъчени наред със 17 други материала (соб-
ственост на „Господари на ефира“ и на други независими продуценти или теле-
визионни оператори) в цялото предаване. 

В „Господари на ефира“ на 21.10.2009 г., предвид чистата програмна про-
дължителност на предаването (до 24 минути), са използвани общо 6 материала от 
чужди произведения, собственост на 4 телевизионни оператора. Те са комбинирани 
тематично с коментари, анализи, анонси, направени от водещите на изданието Ма-
рия Игнатова и Димитър Рачков. 

Използваната част от предаването „Шоуто на Слави“ не може да бъде оп-
ределена като „съществена“ за „Господари на ефира“, тъй като това не са един-
ствените кадри от чуждо аудиовизуално произведение, използвани в „Господари 
на ефира“. Те не са основополагаща и/или определяща за съдържанието на изда-
нието „Господари на ефира“ сюжетна линия. В сравнителен план не могат да бъ-
дат квалифицирани като по-значими за конкретното издание на предаването от 
другите показани откъси в него. 

Заключение 

Анализираните излъчвания в двете издания на предаването „Господари на 
ефира“ (на 14.10.2009 г. и на 21.10.2009 г.) представляват критика (коментар, па-
родия, сатира, осмиване чрез хумористично представяне на недобри изяви – ци-
тати в телевизионния ефир) в рамките на рубриката „Гледам и не вярвам на уши-
те си“ по отношение на други аудиовизуални произведения, в това число и на 
предаването „Шоуто на Слави“ в изданията му от 22.9.2009 г. и 25.9.2009 г. 

Излъчените кадри съответстват на обичайната практика в България и по 
света, възприета при използването на цитати от вече разгласени произведения на 
други лица за целите на критиката, да съдържат посочване на източника (телеви-
зионно предаване, което се коментира) и на логото на телевизионния оператор, 
доставчик на медийни услуги (идентифициране на техните автори по смисъла на 
чл. 72б от ЗАПСП).  

Излъчването е извършено в обем, оправдан от целта (цитиране в рубриката 
„Гледам и не вярвам на ушите си“) на конкретните издания на предаването „Гос-
подари на ефира“ (от 14.10.2009 г. и от 21.10.2009 г.). 
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гл. ас. д-р Катерина Йочева 

За ролята на преамбюла 
в международното, 
европейското 
и националното право 

 

„[В]сички в началото на всяко законодателство 
трябва да поставят естествената за всяко слово прелюдия.“

Платон1

УВОД 

Терминът „преамбюл“ (английски език – preamble, френски език – préambule, 
от лат. praeambulus – „предхождащ“2) в правото се използва за определяне на преди-
словието или встъпителното и обяснително изложение в началото на нормативен акт, 
в което най-често се обясняват неговите цел и същностна философия3. 

Преамбюлите, или, както още в древността Платон ги нарича „прелюдии“ 
към законите4, имат широка употреба в нормотворчеството още от стари времена. 
И макар че понастоящем подобни уводни части се срещат все по-рядко в българ-
ското национално законодателство, в близкото минало дори към националните ни 
закони често е имало подобна част. В съвремието ни преамбюлите по-често съ-
пътстват международните договори, макар че се срещат и при символично или 

                                           
1 Платон, Закони, Сонм, 2007, 723с, стр. 230. 
2 Вж. Речник на чуждите думи в българския език, Наука и изкуство, София, 2000, стр. 

612, както и Речник на чуждите думи в българския език, Хермес, 2008, стр. 495. 
3 Виж за правното значение на термина в превод от френски език, използван за целите 

на конституционното и международното право, разясненията в Корню, Жерар, Юри-
дически речник, Софи-Р, 2004, стр. 885, както и за значението на термина в междуна-
родното право – Международни отношения, международно право, дипломация, кратка 
енциклопедия, авторски колектив, Сиела, 2001 г., стр. 249. 

4 В контекста на това изследване в обхвата на понятието на Платон за „закони“ следва 
да се разбират в по-широк смисъл всички видове нормативни актове, а не само вът-
решноправните. 
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идеологически натоварено законодателство5, на което към момента на изработва-
нето му се придава особена значимост. 

Подобна употреба на преамбюла описва и Платон, като предлага идеята, че 
преамбюлите трябва да убеждават да се спазват значимите закони, като говорят 
на сърцата и умовете на четящите както чрез основания, така и чрез поезия. Спо-
ред K. Roach този платонов идеал не се изпълнява от съвременните преамбюли, 
тъй като „въпреки че преамбюли се включват често в значимите законодателни 
актове, те рядко говорят на гражданите, тъй като в тях не се използва популярен 
език или убедителен глас“6. 

В съвременността преамбюлите все повече се използват, за да обосноват 
легитимността на акта, от който са част, като представят обобщено изброяване на 
произхода и целите на законодателния акт.  

Най-често в преамбюла сбито се посочват задачите и принципите на прав-
ния акт, указват се условията, обстоятелствата, мотивите и други изходни усло-
вия, дали повод за създаването му. В преамбюла също така се посочва и сферата 
на действие на съответния акт. Както Платон отбелязва в съжденията си за преам-
бюлите, „това, което говорещият изрича, за да убеждава, точно това би било пра-
вилно да се нарича наистина прелюдия [преамбюл], а не текст на закона“7.  

Според правната система, към която се числи нормативният акт, преамбюлът 
има различна функция и обслужва различни цели. В настоящото изследване се прави 
опит да се определи именно ролята на преамбюлите в трите действащи в България и 
взаимосвързани правни системи – тази на международното право, на правото на Ев-
ропейския съюз (наричан по-нататък „ЕС“) и националното българско право. 

РОЛЯ НА ПРЕАМБЮЛА В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО 

1. Преамбюлът като задължителен елемент от структурата на 
международния договор 

В международното право по правило всички международни договори тряб-
ва да имат преамбюл като част от считаната за класическа структура на догово-
ра – преамбюл, основна и заключителна части. 

Международните договори са единна система от взаимосвързани норми. 
Затова те трябва да се разглеждат като едно цяло, което има обвързващ характер 
за страните по тях. В съвремието се приема, че основните елементи от структура-
та на международните договори са: 
                                           
5 Какъвто е случаят с действащия Закон за вероизповеданията в България, вж. по-

подробно по-нататък в статията. 
6 Вж. Roach, Kent, The Uses and Audiences of Preambles in Legislation, (2001) 47 McGill 

L.J.129. 
7 Платон, цит. съч. 723а, стр. 230. 
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− от една страна, тяхното наименование, и 
− от друга страна, структурните им елементи в тесен смисъл, които се на-

ричат преамбюл (встъпителна част), тяло (централна част) и заключителна част8. 
Според Платон „има две различни неща – закон и прелюдия [преамбюл] към 

закона“9. Различието между тялото на един нормативен акт и неговия преамбюл 
става видно дори и само с оглед на формалната структура на текста на междуна-
родните договори, от една страна, и на основният текст на договора, от друга. 

Въпреки че според общото разбиране на Bentham10 „никой [законов акт] не 
трябва да се прокарва без надлежен преамбюл, в който да се заявят съображения-
та и причините за приемането му“11, все пак в практиката се откриват отклонения 
от този императив на законодателната дейност. Макар и рядко, при някои между-
народни споразумения се откриват специфики във връзка с посочената по-горе и 
считана за класическа структура на съвременните международни договори, при 
която се използва преамбюл като уводна част.  

Понякога международният договор по изключение може и да не съдържа преам-
бюл. Така например преамбюл като самостоятелна част от структурата на споразуме-
нието отсъства при следните по-нови международни споразумения за суровини12:  

− Международно споразумение за захарта от 1992 година (все още в сила)13, и 
− Международно споразумение за какаото от 2001 година (вече не е в сила)14. 

2. Съставяне на преамбюла към международните договори 

Преамбюлът към международните договори се съставя по време на конфе-
ренцията за приемане на текста на международния договор. Тази практика се 
подкрепя от дебата, проведен в Комисията по международно право на ООН (на-
ричана по-нататък „Комисията“), относно съставянето и съдържанието на преам-
бюл към Виенската конвенция за правото на [международните] договори. 

                                           
8 Вж. Талалаев, А. Н., Право международных договоров. Общие вопросы, 1989, стр. 117, 

както и Видин, Бл., Международно публично право, обща част, Софи-Р, 1999, стр. 75.  
9 Платон, цит. съч. 722а, стр. 229. 
10 Изложено в Principles of Legislation. 
11 Цитирано по Preambles to Statutes, 18Cent. L.J. 25 1884. 
12 Подробно договорноправните аспекти на международните споразумения за суровини-

те разглеждам в глава втора от моята монография „Организация на международната 
търговия със суровини. Международноправни аспекти“, София, Авангард, 2012.  

13 Текстът на български език вж. в документ № 21992A1223(01) Международно спора-
зумение за захарта от 1992 година, OB L 379, 23.12.1992 г., стр. 16–29, Специално из-
дание на български език, 2007 г., глава 3, том 12, стр. 4 – 17. 

14 Текстът на български език вж. в документ № 22002A1217(02) Международно спора-
зумение за какаото от 2001 година (превод), OB L 342, 17.12.2002 г., стр. 2–28, Специ-
ално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 30, стр. 167 – 193. 
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Този дебат може да се проследи в детайли в Годишника на Комисията по 
международно право за 1966 г., том І, част ІІ, в която са публикувани обсъждания-
та в Комисията по време на 18-та и  сесия, проведена в периода 4 май – 19 юли 
1966 г. Именно по време на тази сесия е завършен проектът, изготвен от Комисия-
та, за Конвенция за правото на международните договори. Текстът на окончател-
ния проект, заедно с коментарите към него, е публикуван в Годишника на Коми-
сията по международно право за 1966 г., том ІІ. 

По време на обсъжданията в рамките на Комисията относно мястото на 
принципа pacta sunt servanda в проекта за конвенция първи г-н Ruda15 повдига 
въпроса за това, че този основен принцип на международното право би трябвало 
да бъде споменат преди всичо в „бъдещ преамбюл“ към Конвенцията, изработен 
от Конференцията за приемане на текста на Конвенцията, тъй като според него 
„преамбюлът има политическо значение, което най-добре оправомощена да фор-
мулира е конференция на пълномощниците, а не самата Комисия“16. 

Г-н Lachs17 също поддържа, че Комисията не следва да включва преамбюл 
към проекта за конвенция, тъй като това не е нейното призвание и тъй като „преам-
бюлът би трябвало да обхваща по-широко поле за ролята и функциите на междуна-
родните договори като основна характеристика на отношенията между държави-
те“18. Г-н Rosenne19 и г-н de Luna20 също са на мнение, че не е практика на Комиси-
ята дa изготвя проекти за преамбюли към конвенциите21. Проф. Тункин22, от своя 
страна, също подкрепя становището, че „Комисията не следва да се опитва да със-
тави преамбюл“23, което се подкрепя и от г-н Amado24. В подкрепа на тази общо 
поддържана идея е и sir Waldock25, който е специален докладчик по проекта за 
текст на конвенция за правото на международните договори26. 

Също по време на обсъжданията на проекта за текст на такава конвенция в 
Комисията на ООН по международно право г-н Rosenne пръв отбелязва, че тъй ка-
то Комисията признава в член 69 от проекта (който в крайна сметка става текст на 

                                           
15 José María Ruda от Аржентина е член на Комисията в периода 1964-1972 г. 
16 Вж. Годишник на Комисията по международно право за 1966 г., том І, част ІІ, стр. 32. 
17 Manfred Lachs от Полша е член на Комисията в периода 1962 – 1966 г. 
18 Годишник на Комисията по международно право за 1966 г., том І, част ІІ, стр. 32. 
19 Shabtai Rosenne от Израел е член на Комисията в периода 1962-1971 г. 
20 Antonio de Luna от Испания е член на Комисията в периода 1962-1966 г. 
21 Годишник на Комисията по международно право за 1966 г., том І, част ІІ, стр. 34. 
22 Григорий Тункин от СССР е член на Комисията в периода 1957-1966 г. 
23 Годишник на Комисията по международно право за 1966 г., том І, част ІІ, стр. 35. 
24 Gilberto Amado от Бразилия е член на Комисията в периода 1949-1969 г. 
25 Sir Humphrey Waldock от Обединеното кралство е член на Комисията в периода 1961-1972 г. 
26 Годишник на Комисията по международно право за 1966 г., том І, част ІІ, стр. 37. 
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член параграф 2 на член 31 от окончателния текст) правното значение на преамбю-
лите, Комисията би трябвало да „посочи какви основни правни принципи според 
нея би следвало да намерят място в преамбюла към конвенцията за правото на 
международните договори“ и според него сред тях трябва да бъде задължението за 
добросъвестно спазване на международните договори27. 

Крайният продукт от тези обсъждания е отразен в коментара към текста на 
изготвения от Комисията проект за Конвенция за правото на международните дого-
вори, посветен на принципа pacta sunt servanda, така: „значението на [този прин-
цип] се подчертава от факта, че той е въплътен в преамбюла към Устава на ООН28“, 
както и „Комисията желае да предложи принципът pacta sunt servanda да се под-
чертае в преамбюла към конвенцията, също както вече е подчертан в преамбюла 
към Устава [на ООН]“29. 

В крайна сметка, в преамбюла към Виенската конвенция за правото на 
международните договори, изработен по време на конференцията30, на която е 
приет окончателният текст, тази препоръка на Комисията на ООН е възприета и в 
този преамбюл изрично се посочва: 

Държавите – страни по тази конвенция,  
Отчитайки […], 
признавайки […], 
отбелязвайки, че принципите на свободното съгласие и добросъвестността и 
принципът pacta sunt servanda са всеобщо признати, 
потвърждавайки […], 
напомняйки […], 
вземайки под внимание […], 
убедени […], 
потвърждавайки, че нормите на международното обичайно право, както и преди, 
ще уреждат въпросите, които не са решени в разпоредбите на тази конвенция, 
се споразумяха за следното: […] 

                                           
27 Вж. Годишник на Комисията по международно право за 1966 г., том І, част ІІ, стр. 34. 
28 В преамбюла към Устава на ООН се заявява: „решени […] да създадем условия, при 

които може да се поддържа справедливостта и [да се] зачитат задълженията, произти-
чащи от договорите и от другите източници на международното право“. 

29 Вж. Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries, 1966, стр. 211. 
30 United Nations Conference on the Law of Treaties, Виена, Австрия, първа сесия 26 март – 

24 май 1968 г. 
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3. По въпроса за нормативната сила на преамбюлите 
към международните договори 

Някои автори обосновават различната нормативна сила на преамбюла, от една 
страна, и основното тяло на договора, от друга. Навярно поради безспорната само-
стоятелност и открояването на преамбюла като автономна част на даден нормативен 
акт някои автори се опитват да отричат значението на преамбюлите към международ-
ните договори като тяхна част, която има еднаква юридическа сила с останалите струк-
турни части на международния договор. По време на конференцията за изработването 
на Виенската конвенция за правото на международните договори31 подобна гледна 
точка не получава подкрепа. Така, въпреки съществуващите доктринални спорове от-
носно значението на всеки един елемент от структурата на международните договори, 
следва да се отбележи, че Виенската конвенция за правото на международните догово-
ри32 изрично предвижда, че за целите на тълкуването на договора контекстът на дого-
вора обхваща „освен текста, включително преамбюла и приложенията“33. 

Интересни са разискванията в Комисията на ООН във връзка с този текст от 
проекта за конвенция34. Г-н Rosenne отбелязва, че „не вярва, че е видно от самосебе си, 
че преамбюлът и приложенията към международните договори са част от междуна-
родните договори“35. Според г-н Castrén36 „въпреки че очевидно преамбюлът и прило-
женията са съставни части на даден международен договор, по принцип те не могат да 
имат уднаква стойност с основния текст, отделните членове на международния дого-
вор. И именно поради това изглежда желателно тяхното значение да се подчертае за 
целите на тълкуването на договора, както вече – по отношение на преамбюла – са сто-
рили голямото мнозинство автори“37. Г-н Amado допълва дебата, като посочва, че 
„данните, които могат да се открият в преамбюла и в приложенията на един договор и 
които биха могли да са от полза при тълкуването, не могат да се пренебрегнат“38. 

В крайна сметка, в коментара към текста на изготвения от Комисията проект за 
Конвенция за правото на международните договори, посветен на ролята на преамбю-
ла като част от международните договори при тяхното тълкуване, се отбелязва, че 
„въпросът, че преамбюлът е съставна част от един международен договор за целите 
на тълкуването, е твърде добре уреден, за да изисква коментар“39. 
                                           
31 Вж. предната бележка под линия. 
32 Чийто текст на български език е обн. в ДВ бр. 87 от 10 октомври 1987 г., под наимено-

ванието Виенска конвенция за правото на договорите. 
33 Съгласно параграф 2 на член 31 от Виенската конвенция за правото на договорите.  
34 Първоначално текстът относно ролята на преамбюла е част от член 69 (проект от 1964 

г.), впоследствие е част от член 27 от окончателния проект, а в крайна сметка е одоб-
рен като текст от член 31 от Конвенцията. 

35 Вж. Годишник на Комисията по международно право за 1966 г., том І, част ІІ, стр. 186. 
36 Erik Castrén от Финландия е член на Комисията в периода 1962-1971 г. 
37 Годишник на Комисията по международно право за 1966 г., том І, част ІІ, стр. 189. 
38 Пак там, стр. 191. 
39 Вж. Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries, 1966, стр. 221. 
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4. Съдържание на преамбюла към международните договори 

В преамбюлите към международните договори най-често се посочват: 
− страните по договора, 
− представителите на страните и проверката на техните пълномощни, 
− целите на уредбата и  
− препратки към значими международни актове (като Устава на ООН). 
Всеки от тези обичайни компоненти на преамбюлите към международните 

договори ще бъде илюстриран по-долу с конкретни примери от преамбюли към 
някои по-значими международни договори. 

4.1. Указване на страните по международния договор 

В зависимост от това дали международният договор е двустранен или мно-
гостранен, в преамбюла към него често се посочват конкретните страни по него. 
Те обикновено се наричат „договарящи“ или „високодоговарящи страни“ по до-
говора. Посочените по-долу примери илюстрират подобна практика. 

• пример от преамбюла към двустранен договор – Договор между Република 
България и Руската федерация за социална сигурност40 

Република България и Руската федерация, наричани по-долу договарящи стра-
ни, водени от желанието да регулират взаимоотношенията си в областта на со-
циалната сигурност и задължителното (държавно) обществено осигуряване,  
се споразумяха за следното: […] 

• пример от преамбюла към многостранен договор – Търговско споразумение 
за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави 
членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските съе-
динени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Кон-
федерация Швейцария и Съединените американски щати (ACTA)41 
Понякога страните по договора се извличат от наименованието на междуна-

родния договор, което, както бе споменато по-горе, също се счита за част от структу-
рата на договора. Такъв е примерът със станалото популярно от акронима си на ан-
глийски език като „ACTA“ – Търговско споразумение за борба с фалшифицирането – 
което, видно от наименованието му, е споразумение между Европейския съюз и него-
вите държави членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските 
съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедера-
ция Швейцария и Съединените американски щатии. В преамбюла към това споразу-
мение просто се посочва – без допълнително да се изброяват страните по него извън 

                                           
40 Ратифициран със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 10.4.2009 г. – ДВ, бр. 31 

от 24.4.2009 г. Издаден от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, 
бр. 20 от 12.3.2010 г., в сила от 20.3.2010 г. 

41 Вж. текста на български език на адрес в интернет: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/11/st12/st12196.bg11.pdf. 
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изброяването, вече направено в наименованието на договора: 
СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ42, 
КАТО ОТЧИТАТ […] 
КАТО ОТЧИТАТ […] 
КАТО ЖЕЛАЯТ […] 
КАТО ЦЕЛЯТ […] 
КАТО ЖЕЛАЯТ […] 
КАТО ЖЕЛАЯТ […] 
КАТО ЖЕЛАЯТ […] 
КАТО ЖЕЛАЯТ […] 
КАТО ПРИЗНАВАТ […] 
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: […] 

• Друг пример от преамбюла към многостранен договор 
В случаите, когато страните по многостранен договор не се извличат от наи-

менованието на международния договор, тогава е честа практика те да се спомена-
ват именно в преамбюла към международния договор. Трябва да се уточни, че из-
ричното посочване при подобни хипотези е само за първоначалните страни по 
международиния договор, без да се отчитат по-късно присъединили се към него 
страни след изработване на текста на договора. Например такъв е случаят с преам-
бюла към Договор за Антарктика43, по който България е присъединена страна, в 
който липсва споменаване на България сред изброените в преамбюла страни, които 
са първоначални страни по този договор: 

Правителствата на Аржентина, Австралия, Белгия, Чили, Френската република, 
Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Южноафриканския съюз, Съюза на съветс-
ките социалистически републики, Обединеното кралство Великобритания и Се-
верна Ирландия и Съединените американски щати, признавайки44 […] 
признавайки […] 
убедени […] 
убедени […] 
се споразумяха за следното: […] 

                                           
42 По-специално това са посочените в наименованието на договора субекти. 
43 Ратифициран с Указ № 1208 от 23.6.1978 г. на Държавния съвет – ДВ, бр. 52 от 1978 г. 

Издаден от Министерството на външните работи. Обн., ДВ, бр. 57 от 20.5.1998 г., в 
сила за България от 11.9.1978 г. 

44 Използването на деепричастия като „признавайки“  и др. под. в преамбюла към меж-
дународен договор (и въобще в текстове от преамбюли) в съвремието не е желателно. 
По-добре е вместо деепричастие да се използва формата „като признават“. В актовете 
от правото на ЕС възприетата и утвърдена вече стандартна фраза в преамбюлите е 
„като се има предвид, че“, а не „имайки предвид, че“. 
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4.2. Указване на представителите на страните 
и проверка на техните пълномощни 

Тъй като държавите като публични субекти на правото винаги действат 
опосредствано, чрез своите органи за външни отношения, нужно е в преамбюла 
да се посочат лицата, които са оправомощени от името на своята страна да я об-
вържат по даден международен договор. Посочените по-долу примери от преам-
бюлите към различни видове международни договори илюстрират тази практика. 

• Пример от двустранен договор – Договор за натурализация между Бълга-
рия и Съединените щати45 

Негово Величество Борис III, Цар на Българите и Председателят на Съединени-
те Щати на Америка,  
въодушевени от желанието да […] 
решиха да сключат договор по тази материя и за целта назначиха свои пълно-
мощници, а именно: 
Негово Величество Царят на Българите, 
Христо Калфов, Министър на Външните Работи и на Изповеданията, и  
Председателят на Американските Съединени Щати, 
Чарлс С. Уйлсон, Извънреден Пратеник и Пълномощен Министър на Съедине-
ните Щати в България,  
които, след като си представиха пълномощията, намерени в изправност, се спо-
разумяха върху следните членове: […] 

• Друг подобен пример от двустранен договор – Договор за помирение 
и арбитраж между България и Унгария46 

Негово Величество Царят на Българите и Негова Светлост Регентът на Кралство 
Унгария, въодушевени от желанието да засилят приятелските връзки, които 
свързват България и Унгария и да разрешават, доколкото е възможно, чрез поми-
рение и арбитраж, споровете, които биха изникнали между двете страни, реши-
ха да сключат един договор за тази цел и назначиха като свои пълномощници: 
Негово Величество Царят на Българите: 
Господин Стоян Петров – Чомаков, Управляващ Българската Царска Легация в 
Будапеща, 
Негова Светлост Регентът на Кралство Унгария 
Господин Людвик Валко, Кралски Министър на Външните Работи,  
които, след като размениха своите пълномощия, признати за редовни, се съгла-
сиха върху следните постановления: […] 

                                           
45 Ратифициран с Указ № 1655 на Цар Борис III от 30.3.1924 г. – ДВ, бр. 3 от 1924 г., обн., 
ДВ, бр. 3 от 1924 г., в сила от 5.4.1924 г. 
46 Ратифициран с Указ № 4 на Цар Борис III от 18.2.1930 г. – ДВ, бр. 280 от 1930 г. Обн., 
ДВ, бр. 280 от 1930 г. В сила от 20.4.1930 г. 
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Интересен във връзка с въпроса за пълномощниците е примерът от два 
значими многостранни договори, които същевременно са и договори за установя-
ване на мир.  

Първият пример е от преамбюла към Ньойския договор47, с който се слага 
край на участието на България в Първата световна война. Всички представители 
на страните по този значим договор са упоменати изрично и поименно в преам-
бюла към този договор. Известно и подробно описано в исориографията е, че от 
името на България този несправедлив договор подписва Александър Стамбо-
лийски, който, видно от текста на преамбюла, представлява България в качество-
то си на председател на Министерски съвет и министър на войната48. Представи-
телите на останалите страни по този мирен договор остават в историята чрез 
упоменаването им в преамбюла така: 
TREATY OF NEUILLY, AND PROTOCOL THE UNITED STATES OF AMERICA, THE BRITISH 
EMPIRE, FRANCE, ITALY and JAPAN. 
These Powers being described in the present Treaty as the Principal Allied and Associated Powers; 
BELGIUM, CHINA, CUBA, GREECE, THE HEDJAZ, POLAND, PORTUGAL, ROUMANIA, THE SERB-
CROAT-SLOVENE STATE, SIAM and CZECHO-SLOVAKIA, 
These Powers constituting, with the Principal Powers mentioned above, the Allied and Associated Powers, 
 

of the one part; 
And BULGARIA, 
 

of the other part; 
Whereas […], and 
Whereas […], 
For this purpose the HIGH CONTRACTING PARTIES have appointed as their Plenipotentiaries: 
THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA: 
The Honourable Frank Lyon POLK, Under-Secretary of State; 
The Honourable Henry WHITE, formerly Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States 
at Rome and Paris; 
General Tasker H. BLISS, Military Representative of the United States on the Supreme War Council; 
HIS MAJESTY THE KING OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND IRELAND AND OF 
THE BRITISH DOMINIONS BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA: 
Mr. Cecil HARMSWORTH, M.P., Under-Secretary of State for Foreign Affairs; 
Sir Eyre CROWE, K.C.B., K.C.M.G., Minister Plenipotentiary, Assistant Under-Secretary of State for Foreign 
Affairs; 
 

And 
for the DOMINION of CANADA: 
The Honourable Sir George Halsey PERLEY, K.C.M.G., High Commissioner for Canada in the United 
Kingdom; 
for the COMMONWEALTH of AUSTRALIA: 
The Right Honourable Andrew FISHER, High Commissioner for Australia in the United Kingdom; 
for the UNION of SOUTH AFRICA: 
Mr. Reginald Andrew BLANKENBERG, O.B.E., Acting High Commissioner for the Union of South Africa in 
the United Kingdom; 

                                           
47 Treaty of Peace Between the Allied and Associated Powers and Bulgaria, and Protocol and 

Declaration signed at Neuilly-sur-Seine, 27 November 1919 
48 Вж. подробно състава на 40-то правителство, оглавявано от Ал. Стамболийски, в Та-

шев, Ташо, Министрите на България, 1879 – 1999, стр. 574. 
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for the DOMINION of NEW ZEALAND: 
The Honourable Sir Thomas MACKENZIE, K.C.M.G., High Commissioner for New Zealand in the United 
Kingdom; 
 

for INDIA: 
Sir Eyre CROWE, K.C.B., K.C.M.G. 
THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC: 
Mr. Georges CLEMENCEAU, President of the Council, Minister of War; 
Mr. Stephen PICHON, Minister for Foreign Affairs; 
Mr. Louis-Lucien KLOTZ, Minister of Finance; 
Mr. Andre TARDIEU, Commissary General for Franco-American Military Affairs; 
Mr. Jules CAMBON, Ambassador of France; 
HIS MAJESTY THE KING OF ITALY: 
The Honourable Maggiorino FERRARIS, Senator of the Kingdom; 
The Honourable Guglielmo MARCONI, Senator of the Kingdom; 
Sir Giacomo de MARTINO, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary; 
HIS MAJESTY THE EMPEROR OF JAPAN: 
Mr. K. MATSUI, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of H.M. the Emperor of Japan at Paris; 
HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS: 
Mr. Jules van den HEUVEL, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Minister of State; 
Mr. ROLIN-JAEQUEMYNS, Member of the Institute of Private International Law, Secretary-General of the 
Belgian Delegation; 
THE PRESIDENT OF THE CHINESE REPUBLIC: 
Mr. Vikyuin Wellington Koo; 
Mr. Sao-ke Alfred SZE; 
THE PRESIDENT OF THE CUBAN REPUBLIC: 
Dr. Rafael Martinez ORTIZ, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the Cuban Republic at Paris; 
HIS MAJESTY THE KING OF THE HELLENES; 
Mr. Elefthérios VENISÉLOS, President of the Council of Ministers; 
Mr. Nicolas POLITIS, Minister for Foreign Affairs; 
HIS MAJESTY THE KING OF THE HEDJAZ: 
Mr. Rustem HAIDAR; 
Mr. Abdul Hadi AOUNI; 
THE PRESIDENT OF THE POLISH REPUBLIC: 
Mr. Ladislas GRABSKI; 
Mr. Stanislas PATEK, Minister Plenipotentiary; 
THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC: 
Dr. Affonso DA COSTA, formerly President of the Council of Ministers; 
Mr. Jayme BATALHA REIS, Minister Plenipotentiary, 
HIS MAJESTY THE KING OF ROUMANIA: 
Mr. Victor ANTONESCO, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of H.M. the King of Roumania at 
Paris; 
General Constantin COANDA, Corps Commander, A.D.C. to the King, formerly President of the Council of 
Ministers; 
HIS MAJESTY THE KING OF THE SERBS, THE CROATS, AND THE SLOVENES: 
Mr. Nicolas P. PACHITCH, formerly President of the Council of Ministers; 
Mr. Ante TRUMBI&Cacute;, Minister for Foreign Affairs; 
Mr. IVAN ZOLGER, Doctor of Law; 
HIS MAJESTY THE KING OF SIAM: 
His Highness Prince CHAROON, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of H.M. the King of Siam 
at Paris; 
THE PRESIDENT OF THE CZECHO-SLOVAK REPUBLIC: 
Mr. Eduard BENES, Minister for Foreign Affairs; 
Mr. Stephen OSUSKY, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the Czecho-Slovak Republic at 
London; 
BULGARIA: 
Mr. Alexander STAMABOLISKI, President of the Council of Ministers, Minister of War; 
WHO, having communicated their full powers, found in good and due form, have AGREED AS FOLLOWS: 
[…] 
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Втори и различен пример за посочване на представителите на страните в 
преамбюла към многостранен международен договор, се открива в преамбюла 
към мирния договор, с който се слага край на участието на България във Втората 
световна война – Договор за мир между България и Съюзените и Сдружени Си-
ли49. В този преамбюл, за разлика от изричното поименно упоменаване на предс-
тавителите в преамбюла към Ньойския договор, представителите на страните по 
Парижкия мирен договор се упоменават само общо в преамбюла, а стават пои-
менно ясни от подписите им, положени не в началото, а едва в края на договора. 
За България подписите си под Паржикия мирен договор полагат Кимон Георгиев, 
Александър Оббов и Трайчо Костов50. 
Съюзът на Съветските Социалистически Републики, Съединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия, 
Американските Съединени Щати, Австралия, Белоруската Съветска Социалистическа Република, Чехословакия, 
Гърция, Индия, Нова Зеландия, Украинската Съветска Социалистическа Република, Южно- Африканският Съюз и 
Федеративната Народна Република Югославия в качеството си на държави, намиращи се в положение на война с 
България и участвали активно във войната срещу неприятелските държави в Европа, обозначавани по-долу с името 
„Съюзени и Сдружени Сили”, от една страна, 
 

и България, от друга страна; 
 

Вземайки предвид, че […]; 
Вземайки, обаче, предвид, че […], и 
Вземайки предвид, че и […]; 
Съгласно с това решиха да обявят прекратяването на положението на война и да сключат за тази цел настоя-
щия Договор за мир и назначиха за това долуподписаните, като свои Пълномощни представители, които след 
като представиха пълномощията си, намерени за редовни и в надлежна форма, се споразумяха върху следните 
постановления: 
 

[тяло на договора] 
 

В удостоверение на което подписаните Пълномощници подписаха настоящия Договор и положиха върху 
него печатите си. 
Извършено в Париж на руски, английски, французки и български езици на десети февруари хиляда деветсто-
тин четиридесет и седма година. 

 

За Съюза на Съветските Социалистически Републики:  
В. Молотов 
А. Богомилов 
За Съединеното Кралство на Великобритания и 
Северна Ирландия: 
Ernest Bevin 
Duff Cooper 
За Съединените Американски Щати: 
James F. Byrnes 
Jefferson Caffery 
За Австралия:  
John A. Beasley 
За Белоруската Съв. Социалистическа Република:  
К. Киселев 
За Чехословакия:  
Jan Masaryk, Dr Clementis 

За Гърция:  
Leon Melas, R. Raphael 
За Индия:  
Sir Samuel Runganadhan 
За Нова Зеландия:  
W. J. Jordan 
За Украинската Съв. Социалистическа Република:  
И. Сенин 
За Южно-Африканския Съюз:  
W. G. Parminter 
За Народната Федеративна Република Югославия:  
Stanoje S. Simihc 
Rodolub Chlakovich 
Dr Pavla Gregorich 
За България:  
К. Георгиев, Ал. Оббов, Тр. Костов  

                                           
49 Парижки мирен договор, Ратифициран с Указ № 40 на Председателството на Народна 

Република България от 26.8.1947 г.- ДВ, бр. 201 от 30.8.1947 г., обн., ДВ, бр. 201 от 
30.8.1947 г., в сила за България от 15.9.1947 г. 

50 По време на подписването на Парижкия мирен договор тримата са част от 64-то прави-
телство, оглавявано от Г. Димитров, като К. Георгиев е подпреседател на Министерски 
съвет, а Ал. Оббов и Тр. Костов са подпреседатели на Министерски съвет и министри 
без портфейл, вж. подробно състава на 64-то правителство, оглавявано от Г. Димитров, в 
Ташев, Ташо, Министрите на България, 1879 – 1999, стр. 587. 
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4.3. Посочване на целите на уредбата 

Като конкретни примери в това отношение ще бъдат посочени примери от 
преамбюлите към някои международни споразумения за суровините51. В по-
новите от тях най-често се препраща към Целите на хилядолетието за развитие52. 
Така например последното изработено споразумение в сферата на суровините – 
Международно споразумение за какаото от 2010 г.53 – се позовава изрично на 
международно договорените цели за развитие, включително Целите на хилядоле-
тието за развитие (вж. примера в карето). На тези цели изрично се прави позова-
ване и в други две по-нови международни споразумения за суровините, а именно 
Международно споразумение по кафето от 2007 г.54 и Международно споразуме-
ние за тропическия дървен материал от 2006 г.55: 
СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, 
а) КАТО ПРИЗНАВАТ приноса на сектора за производство и търговия с какао за намалява-
нето на бедността и за постигането на международно договорените цели за развитие, вклю-
чително Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР); 
[...] 
СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: [...] 

4.4. Препращане към значими международни актове, най-често към Устава на 
Организацията на обединените нации (ООН) 

Много често в преамбюлите на повечето съвременни значими многостран-
ни международни договори се съдържа изрична препратка към Устава на ООН и 
по-специално към прогласените в него принципи и/или цели. Тази практика може 
да се илюстрира с няколко примера от значими международни споразумения от 
различни области. 

                                           
51 По-подробно за преамбюлите и за целите на международните споразумения за суро-

вините вж. в монографията ми „Организация на международната търговия със суро-
вини. Международноправни акпекти“, София, 2012, стр. 73 – 92. 

52 Подробности за целите на хилядолетието за развитие виж на специално посветената 
им страница в интернет на страницата на Програмата на ООН за развитие (UNDP) на 
адрес: http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview.html. 

53 Официален вестник L 259, 4.10.2011 г., стр. 8 – 30. 
54 В третото съображение от своя преамбюл това споразумение изрично препраща към тези 

цели, като в частност визира Цел 1 от Целите на хилядолетието за развитие: „за постигане-
то на международно договорени цели за развитие, включително Целите на хилядолетието 
за развитие (ЦХР), по-специално по отношение на изкореняване на бедността“. 

55 В параграф е) от своя преамбюл това споразумение също изрично препраща към Целите 
на хилядолетието за развитие: „за постигането на международно договорени цели за 
развитие, включително целите, съдържащи се в Декларацията на хилядолетието“. 
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• Препращане към принципите на Устава на ООН в областта на правата 
на човека се прави в преамбюла към Конвенция за правата на хората с ув-
реждания от 13 декември 2006 г.56  

„Държавите – страни по настоящата конвенция, 
а) Позовавайки се на принципите, прогласени в Устава на О[рганизацията на о]бединените 
нации, които признават вътрешно присъщото достойнство и ценност, както и равните и не-
отменими права на всички представители на човешкия род като основа за свободата, спра-
ведливостта и мира в света“ [...]. 

• Препращане поотделно към принципите и към целите на Устава на ООН 
в областта на правото на международните договои се прави в преамбюла 
към Виенската конвенция за правото на [международните] договори от 
23 май 1969 г. 

„вземайки под внимание принципите на международното право, залегнали в Устава на Ор-
ганизацията на обединените нации, като принципите на равноправието и самоопределението 
на народите, на суверенното равенство и независимостта на всички държави, на ненамеса във 
вътрешните работи на държавите, на забраната на заплаха със сила или на употреба на сила и 
на всеобщото зачитане и спазване на основните права и свободи на човека за всички, 
убедени, че кодификацията и прогресивното развитие на правото на договорите, постигнати с 
тази конвенция, ще съдействуват за постигане на посочените цели в Устава на Организация-
та на обединените нации, а именно поддържането на международния мир и сигурност, разви-
тието на приятелските отношения между народите и осъществяването на взаимното им сът-
рудничество“ [...]. 

• Едновременно препращане към целите и принципите на Устава на ООН в 
областта на дипломатическото право се прави в преамбюла към Виенска 
конвенция за дипломатическите отношения от 18 април 1961 г.57  

„вземайки под внимание целите и принципите на Устава на Организацията на обединените 
нации относно суверенното равенство на държавите, поддържането на международния мир и 
сигурност и развитието на приятелските отношения между народите“ [...]. 

РОЛЯ НА ПРЕАМБЮЛА В ПРАВОТО НА EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Проф. Клаус-Дитер Борхарт приема58, че „ЕС […] представлява същински 
правен феномен в два аспекта: той е творение на правото и е общност, основана 
на правото“. Разглеждан в първия смисъл, ЕС се основава на правни източници, 
формиращи правото на ЕС, които съгласно общоприетото разбиране в доктрината 
за „източници на правото“ най-общо казано, се състоят от:  

                                           
56 Обн., ДВ бр. 37 от 15.5.2012 г., ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание 

на 26 януари 2012 г. – ДВ бр. 12 от 2012 г. В сила за Република България от 21 април 2012 г. 
57 Обн., ДВ бр. 28 от 9 април 1968 г. 
58 Вж. Борхарт, Клаус-Дитер, АБВ на правото на Европейския съюз, Люксембург: Служ-

ба за публикации на Европейския съюз, 2011 г. 
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− първично право на ЕС (като цяло това са международните договори59, на 
които се основава ЕС, преди това Общностите), и 

− вторично право на ЕС60 (основно приетите от институциите регламенти, 
директиви и решения61). 

В това изследване следва да се отбележи накратко ролята на преамбюла за 
основните актове от първичното и вторичното право на ЕС, въпреки че само пър-
вичното право на ЕС е изградено от класически международни договори62, за които 
преамбюлът се счита за задължителен структурен елемент. Независимо че вторич-
ното право не включва международни актове, а специфични актове, творение на за-
конодателите и правопорядъка на ЕС, преамбюлът има съществена роля и при ос-
новните актове от вторичното право, предвидени в Договорите за ЕС. 

1. Преамбюлът в първичното право на ЕС 

По принцип, тъй като първичното право е класическо международно (дого-
ворно) право, всички актове от първичното право на ЕС (по-рано ЕИО или ЕО) 
имат (или са имали) преамбюл.  

След влизането в сила на Договора от Лисабон63 първичното право на ЕС 
обхваща два основни договора – Договор за ЕС (наричан по-нататък „ДЕС“) и 
Договора за функционирането на ЕС (наричан по-нататък „ДФЕС“), като и към 
двата има преамбюл като неразделна част от структурата им. Към тях64 може да 
се отнесе и Хартата на основните права на ЕС, към чийто текст също има преам-
бюл. 

Преамбюлът към ДЕС обхваща две страници от консолидирания текст на 
Договора за Европейския съюз65. 

                                           
59 Поради което считам за неправилни и правно неиздържани поради тафтология изрази 

като „първичните договори на ЕС“. 
60 Което неправилно според мен се превежда на български език от някои автори като 

„производно“ право, тъй като от датата на пълноправно членство на България в ЕС в 
практиката недвусмислено се възприе терминология в превод от съответните изрази 
на английски език „primary“ and „secondary legislation“, а не от френски език – респек-
тивно „droit originaire“ и „droit dérivé“. 

61 В съответствие с член 288 от ДФЕС (предишен член 249 от ДЕО). 
62 Проф. Евгени Танчев смята, че Договорите в основата на ЕС клонят към Конституция 

на ЕС, въпреки че имат всички белези на международни договори, вж. статията му в 
настоящия годишник Perspectives on Constitutionalization of EU law: the issue of 
Emerging Hierachies in the context of Constitutional Pluralism. 

63 На 1 декември 2009 г. 
64 По силата на член 6 от ДЕС, съгласно която Хартата „има същата юридическа сила ка-

то Договорите“. 
65 Най-новата консолидирана версия на ДЕС вж. в Официален вестник на Европейския 

съюз C 326 от 26.10.2012 г., стр. 13 и следв. 
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От своя страна, преамбюлът към ДФЕС обхваща една страница от консо-
лидирания текст на Договора за функционирането на Европейския съюз66. 

И в двата преамбюла се съдържа станалата особено популярна в изследвания-
та на редица автори в областта на правото на ЕС фраза, заявяваща решимостта на 
„бащите“ на европейската интеграция за създаване на „един все по-тесен съюз меж-
ду народите на Европа“, който днес се нарича със събирателното понятие Европейс-
ки съюз. Посоченият израз се съдържа съответно в последния параграф от преамбю-
ла към ДЕС и в първия параграф от преамбюла към ДФЕС. 

Прави впечатление, че само в преамбюла към ДФЕС – който преповтаря 
текста на преамбюла към Договора за Европейската икономическа общност от 
1957 г. – се съдържа изрично препращане към принципите, въплътени в Устава на 
ООН, така: 

„като имат намерение да потвърдят солидарността, която свързва Европа и отвъдморските 
страни и като желаят да гарантират развитието на техния просперитет, в съответствие с 
принципите на Устава на Организацията на обединените нации“ […] 

От своя страна, в преамбюла към ДЕС – който е съставен въз основа на 
текста на Договора от Маастрихт от 1992 г. – вместо това се прави по-обща преп-
ратка към по-скоро конституционни принципи като: 
„универсалните ценности на ненакърнимите и неотчуждими права на човешката личност, 
както и свободата, демокрацията, равенството и правовата държава“ и към: „принципите на 
свободата, демокрацията и зачитането правата на човека и основните свободи, както и прин-
ципа на правовата държава“ […] 

Ролята на преамбюлите на действащите според някои автори като „консти-
туционна харта“ на ЕС първични актове на ЕС се подчертава и от изричната 
препратка именно към текстове от преамбюла в разпоредби от тялото на единия 
от двата устройствени договора, по-конкретно ДФЕС. Подобно позоваване на 
преамбюла се прави в частност в член 198 от ДФЕС (предишен член 182 от ДЕО), 
което е разпоредба от част четвърта „Асоцииране на отвъдморските страни и те-
ритории“ от договора: 
Държавите членки се съгласяват да асоциират към Съюза неевропейски страни и територии […] 
В съответствие с принципите, предвидени в преамбюла на [ДФЕС], асоциирането е пред-
назначено преди всичко да защитава интересите и просперитета на населението на тези стра-
ни и територии, за да ги доведе до икономическия, социалния и културния напредък, към 
който се стремят […] 

2. Преамбюлът във вторичното право на ЕС 

Що се отнася до преамбюла и актовете от вторичното право на ЕС – то та-
кава уводна част по същество също присъства и към този вид актове, като изиск-
ванията към съдържанието на такива преамбюли са по-специфични. Макар и да 
                                           
66 Най-новата консолидирана версия на ДФЕС вж. в Официален вестник на Европейския 

съюз C 326 от 26.10.2012 г., стр 47 и следв. 
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не се именоват преамбюли, по същество подобни части присъстват към основни-
те законодателни вторични актове от правото на ЕС – регламенти, директиви и 
дори понякога към решения.  

По съдържанието си такива уводни части (по съществото си преамбюли, 
макар че само терминологията на английски език отразява тази им същност67) об-
служват основно изискванията на член 296, параграф 2 от ДФЕС (предишен член 
253 от ДЕО), съгласно който правните актове на институциите на ЕС са мотиви-
рани и се позовават на предложенията, инициативите, препоръките, исканията 
или становищата, предвидени в Договорите. Именно мотивите за изработването 
на даден акт от вторичното право, както и приложената законодателна проце-
дура се разясняват в преамбюлите към регламентите и директивите като основни 
актове от вторичното право на ЕС. 

Чрез разгледаните по-долу няколко примера от различни видове вторични 
актове на институциите на ЕС се прави опит да се илюстрира ролята на преам-
бюла при подобни актове. 

В съответствие с разпоредбите на Договорите в преамбюлите към регламентите 
винаги се пояснява приложимата договорноправна основа, както и се описва детайлно 
проведената процедура за приемане на съответния регламент. Това може да се илюст-
рира чрез примера на Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 годи-
на за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права68, който е един от 
първите регламенти, публикувани в Официален вестник на ЕС на български език след 
присъединяването на България към ЕС на 1 януари 2007 г.: 
„СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него, 
като взе предвид предложението на Комисията, 
като взе предвид становището на Европейския парламент, 
като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет, като взе 
предвид становището на Комитета на регионите“ […] 

За пълнота ще посоча и един по-нов пример, след влизането в сила на До-
говора от Лисабон, от преамбюла към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейс-
кия парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно гражданската 
инициатива69, в който в съответствие с новите наименования на законодателните 
инициативи, въведени по силата на Договора от Лисабон70 изрично в преамбюла 
към Регламента се указва коя от двете процедури е използвана при изработването 
на съответния акт от вторичното право, в конкретния случай – обикновената за-
конодателна процедура71 (вж. примера в карето по-долу). 

                                           
67 Срв. примери от актове на ЕС в подкрепа на този извод по-долу в статията. 
68 OB L 53, 22.2.2007 г., стр. 1–14, OB L 4M, 8.1.2008 г., стр. 117–130 (MT). 
69 OB L 65, 11.3.2011 г., стр. 1–22. 
70 Обикновена и специална законодателни процедури. 
71 Предвидена в съответствие с член 294 от ДФЕС (предишен член 251 от ДЕО). 
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„ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 
24, първа алинея от него, 
като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет, като 
взеха предвид становището на Комитета на регионите, 
в съответствие с обикновената законодателна процедура“ […] 

Анализът на ролята на преамбюла за директивата като специфичен акт от 
вторичното право на ЕС ще се опре на преамбюла към един сравнително нов акт, 
чийто текст съдържа повече текстове в своя преамбюл, наричани съображения72, 
отколкото членове се съдържат в тялото на акта. 

Става въпрос за преамбюла към Директива 2010/64/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и 
писмен превод в наказателното производство73. 

Подобно на случая с преамбюлите към регламентите, разгледани по-горе, 
видно от примера по-долу и в преамбюлите към директивите (в случая към Ди-
ректива 2010/64/ЕС) се препраща задължително към приложената процедура, 
правната основа за приемането и  и, тъй като актът е приет след датата на влизане 
в сила на Договора от Лисабон, се прави изрично позовавана на приложената за-
конодателна процедура (вж. примера в карето по-долу). 

„като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 82, параграф 2, втора алинея, буква б) от него, 
като взеха предвид инициативата на Кралство Белгия, Федерална република Германия, Ре-
публика Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Вели-
кото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Австрия, Португалската репуб-
лика, Румъния, Република Финландия и Кралство Швеция, 
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 
в съответствие с обикновената законодателна процедура“ […] 

Освен това в преамбюлите към директивите, също както и при регламенти-
те, се посочват изчерпателно мотивите за изработването на съответния акт на ЕС 
в отделни точки, наречени съображения74. Конкретният разглеждан случай е осо-
бено интересен, тъй като текстът на директивата съдържа 12 члена, а съображе-
нията в преамбюла към директивата са с номера от 1 до 36. 

За целите на това изследване следва да се отбележат съображения 5, 7, 14, 
32 и 33 от преамбюла към Директивата, в които се прави позоваване на значими 
международни актове и на актове от правото на ЕС като Европейската конвенция 

                                           
72 Вж. по-подробно за правилната терминология за обозначаване на текстове от преам-

бюлите към вторичното законодателство на ЕС по-долу в статията. 
73 OB L 280, 26.10.2010 г., стр. 1–7. 
74 По-долу в статията се разяснява подробно въпросът за това как трябва да се прави по-

зоваване на текстове от преамбюлите съобразно вида акт. 
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за защита на правата на човека и основните свободи и Хартата на основните пра-
ва на Европейския съюз. Изискванията, прогласени в тези значими актове в об-
ластта на правата на човека, се изтъкват като минимални стандарти, към които 
материалноправната уредба в директивата следва да се придържа. В някои от по-
сочените съображения от преамбюла изрично се прави препращане и към съдеб-
ната практика на Европейския съд по правата на човека или на Съда на Евро-
пейския съюз, с която държавите членки са длъжни да се съобразяват при изра-
ботване на националните мерки за транспониране на директивата с оглед на пос-
тигане на предписания от директивата резултат. 

Освен това преамбюлът към актове от вторичното право на ЕС се използва 
и като мястото от структурата на акта, където се разяснява, доколко предложеният 
акт от вторичното право на ЕС съответства на водещите принципи на Договорите 
(първичното право на ЕС), а именно принципите на субсидиарност и пропорцио-
налност, уредени в член 5 от ДЕС. Съгласно първия от тези принципи предлага-
ният акт от вторичното право трябва да преследва цел, която не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради ней-
ния мащаб и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на Съю-
за. В съответствие с втория принцип предлаганата директива не следва да над-
хвърля необходимото за постигането на тази цел. 

Накрая, разглежданият пример за преамбюл към директива позволява да се 
припомни и още една особеност от правото на ЕС, а именно, че не всички дирек-
тиви като актове от вторичното право75 са адресирани до всички държави членки. 
Това е така, защото има области на политики на ЕС, като например пространство-
то на свобода, сигурност и правосъдие, в които някои държави членки се ползват 
от дерогации. В разглеждания случай в съображение 35 от преамбюла към дирек-
тивата се посочва изрично, че в съответствие с член 3 от Протокола (№ 21) от-
носно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на про-
странството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към 
ДФЕС тези държави членки са нотифицирали желанието си да участват в прие-
мането и прилагането на разглежданата директива. От друга страна, съгласно из-
ричното посочване в съображение 36 към преамбюла на директивата в съответст-
вие с членове 1 и 2 от Протокола (№ 22) относно позицията на Дания, приложен 
към ДЕС и към ДФЕС Дания не участва в приемането на разглежданата директи-
ва и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане. Посоченият пример илюс-
трира още една от ролите на преамбюла като специфичен структурен елемент от 
вторичните източници на правото на ЕС. 

                                           
75 За разлика от регламентите, които са с общо приложение и се адресират до всички 

държави – членки на ЕС. 
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РОЛЯ НА ПРЕАМБЮЛА В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО 

1. Правна уредба 

Съгласно чл. 25 от Указ № 883 от 24.4.1974 г. за прилагане на Закона за 
нормативните актове (наричан по-нататък „Указа“76), който е част от неговата 
глава трета, озаглавена „Строеж на нормативните актове“: 

„Въведение77 може да се включва само в нормативни актове, които имат 
особено важно значение.“ 

Ако за пореден път се направи позоваване на заветите на Платон, може да се 
формулира разминаване между този текст и нуждата според Платон всеки норма-
тивен акт да се предхожда от преамбюл, тъй като според него „пред всеки закон 
трябва да се поставя подходящата за него прелюдия“78. Освен това Платон отива 
дори по-далеч, като смята, че преамбюлът следва да изпълнява различна роля, 
когато става въпрос за „голям“ или „малък“ закон, т. е. ролята на преамбюла 
според него варира съобразно с йерархичното място на съответния закон, от който 
този преамбюл е част, в системата на вътрешното право. Тази своя идея Платон 
формулира така: „всички в началото на всяко законодателство трябва да поставят 
естествената за всяко слово прелюдия. Защото за казването нататък не е малка, ни-
то незначителна разликата в това дали прелюдиите ще бъдат предавани ясно или 
неясно. Ако обаче нареждаме да се съчиняват прелюдии за големи и малки закони 
по един и същ начин, не бихме се изразили правилно. Защото не трябва да се пра-
ви същото“79.  

От цитираният текст на чл. 25 от Указа става ясно, че той донякъде е съста-
вен сякаш в унисон с това платоново предписание, обаче от така съставения текст 
не става напълно ясно какво точно означава изразът „нормативни актове, които 
имат особено важно значение“. От тази формулировка остава впечатление, че има 
актове, които са с особено важност и актове – с маловажно значение, а подобна ди-
ференциация е недопустима между нормативните актове. Освен това от този текст 
от Указа не става ясно важно за какво следва да бъде това „особено важно значе-

                                           
76 Издаден от Председателя на Държавния съвет на Народна република България, обн., 

ДВ, бр. 39 от 21.5.1974 г., доп., бр. 7 от 24.1.1978 г., бр. 57 от 22.7.1980 г., изм. и доп., 
бр. 46 от 12.6.2007 г. 

77 По-долу в статията се разяснява, че всъщност в тази разпоредба се има предвид „преам-
бюл“ и се предлага de lege ferenda усъвършенстване на правната уредба с оглед избяг-
ване на употребата на това „неправно“ понятие и заместването му с утвърдения вече в 
практиката правен термин „преамбюл“. Един от малкото случаи, когато неправилно се 
използва думата „въведение” в превод на „preambule”, се открива в превода на Кон-
венция срщу употребата на допинг на Съвета на Европа от 16 ноември 1989 г., обн., 
ДВ, бр. 50 от 24.6.1997 г. 

78 Платон, цит. съч., 772е, стр. 302.  
79 Пак там, 723с, стр. 230. 
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ние“ на даден закон, за да има този нормативен акт преамбюл – за националната 
сигурност, за принципите на правовата държава, за справедливостта или за нещо 
друго, както и не става ясно кой следва да прецени дали в даден случай е налице 
подобно „особено важно значение“, за да има даден акт преамбюл?  

По-долу в статията се правят предложения de lege ferenda за изменения на 
този нормативен текст от „особено важно значение“ за преамбюлите. 

2. Нормативна сила на преамбюла във вътрешното право 

В конституционно-правната ни литература се поддържа, че текстовете от 
преамбюла нямат „непосредствено нормативен характер“, но имат „съществено 
значение за изясняването и осмислянето на нормативното съдържание“ на съ-
щинските норми80. 

В подкрепа на подобно твърдение Снежана Начева посочва голям брой 
примери от съдебната практика на Конституционния съд на България, в която се 
отчита и зачита съдържанието на преамбюла към Конституцията от 1991 г.81 Въз 
основа на тези примери може да се изведе заключение, че „без да има непосред-
ствена юридическа сила, преамбюлът […] има безспорна юридическа значи-
мост”82. 

От своя страна, Евгени Танчев също поддържа, че „преамбюлите [към кон-
ституциите] нямат нормативен характер и не установяват стандарти и приложимо 
право за съдебната власт [в САЩ]“83. Същевременно проф. Танчев отбелязва, че в 
някои европейски страни като Германия и Франция, преамбюлите придобиват 
„конституционно значение в политическата практика“84. 

Тъй като до момента няма решения на Конституционен съд, постановени 
само върху части от текстове от преамбюли85, може да се приеме, че нормативна-
та сила на преамбюлите към вътрешните актове е сходна на тази на преамбюлите 
към международните договори – те са част от контекста на един нормативен акт и 
всяка разпоредба от същинския текст на такъв нормативен акт би следвало да се 
тълкува в светлината на разпоредбите на преамбюла към акта.  

3. Примери за употребата на преамбюл в действащото вътрешно право 

Сякаш именно в изпълнение на подобно на посоченото по-горе Платоново 
разбиране за ролята на преамбюла към „малките“ и „големите“ закони, в нацио-
налното ни право преамбюлът също присъства, макар и все по-рядко напоследък, 

                                           
80 Така Начева, Сн., в Конституция на Република България, Коментар, София, 1999, стр. 21.  
81 Пак там, стр. 22. 
82 Пак там. 
83 Вж. Танчев, Евгени, Въведение в конституционното право, част първа, Сиби, 2003, 

стр. 152. 
84 Пак там. 
85 Начева, Сн., цит. съч., стр.23. 
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като понастоящем преамбюл се открива именно към два акта от вътрешното пра-
во от различен йерархичен порядък. Ролята на тези преамбюли ще бъде разгледа-
на последователно съобразно с йерархичното място на акта, от който са част, в 
националната правна система, като се започне с „големия“ сред тях, а именно 
Конституцията на Република България от 1991 г. и след това се анализира преам-
бюла на „малкия“ закон, който по-специално е Закон за вероизповеданията от 
2002 г.86 

3.1. Преамбюлът към Конституцията 

На първо място, сред действащите националноправни нормативни актове 
преамбюл има Конституцията на Република България от 1991 г. Това донякъде е 
новост в нашата конституционна практика, тъй като при сравнение с предходните 
конституции на България преамбюлът отсъства при по-ранните конституции на 
България, съответно Търновската от 1879 г.87, Димитровската от 1947 г.88 и за 
първи път се открива към Конституцията на НРБ от 1971 г.89 

Използването на преамбюл при Конституцията от 1991 г. обаче далеч не е 
изненадващо, а е по-скоро закономерно в светлината на констиционноправната 
доктрина, като се има предвид, че „преамбюлите на конституциите прогласяват 
основните ценности и цели, към които се стреми обществото“90. Освен това в ня-
кои случаи те дават и обяснение защо съответната конституция е била създадена, 
както например е в случая с Конституцията на САЩ, в началото на чийто преам-
бюл се прокламира основният принцип за народния суверенитет91.  

Често в конституционната практика обаче преамбюлите са по-скоро деко-
ративни и са призвани да обслужват чисто идеологически цели. Така например с 
дълги преамбюли, в които се откриват лозунги и декларации, се характеризират 
т. нар. „идеологически индоктринирани“ конституции като например Конституция-
та на Северна Корея92. В сравнение с приемания за навярно най-дълъг преамбюл 
                                           
86 Обн., ДВ. бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм. ДВ. бр. 33 от 21 април 2006 г., изм. ДВ. 

бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15 септември 2009 г. 
87 Конституция на българското Княжество (Търновска Конституция), приета на 

16.4.1879 г.; изм. на 15.5.1893 г. и 11.7.1911 г.; отменена с Конституция на НРБ, прие-
та от ВНС на 4.12.1947 г., ДВ, бр. 284 от 6.12.1947 г. 

88 Конституция на Народната република България (Обн., ДВ, бр. 284 от 6.12.1947 г.; 
изм., Изв., бр. 89 от 1961 г.; изм., ДВ, бр. 97 от 1965 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1969 г.) 
(Отм., ДВ, бр. 39 от 18.5.1971 г.). 

89 Конституция на Република България (Загл. изм, ДВ, бр. 94 от 1990 г.) (Oбн., ДВ, бр. 39 
от 1971 г.; изм., бр. 6 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 29 от 1990 г.; изм., бр. 87 от 1990 г., бр. 
94 от 1990 г., бр. 98 от 1990 г.) (Отм., ДВ, бр. 56 от 13 юли 1991 г.). 

90 Вж. Танчев, Е., цит. съч., стр. 152 и следв. 
91 Пак там. 
92 Пак там. 
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в света към Конституцията на Иран от четиринадесет страници93, преамбюлът 
към Конституцията на Република България от 1991 г.94 изглежда направо миниа-
тюрен, тъй като се състои по същество само от уводна и заключителна фраза, 
както и от пет параграфа, т. е. от един абзац: 

„Ние, народните представители от Седмото Велико народно събрание, в стремежа си да 
изразим волята на българския народ, 

като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, 
равенство, справедливост и търпимост; 

като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и си-
гурност; 

като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на 
България, 

прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална държава, 
за което приемаме тази 

КОНСТИТУЦИЯ [...]“ 

3.2. Преамбюлът към Закона за вероизповеданията 

На второ място, сред действащите национални правни източници преам-
бюл към момента на това изследване има единствено към Закон за вероизповеда-
нията от 2002 г. 

След приключване на настоящото изследване, но преди последната му ре-
дакция, настъпи оживление именно около този единствен по рода си преамбюл 
към действащ вътрешен закон. В началото на януари 2013 г.95 депутатът от „Си-
нята коалиция“ Лъчезар Тошев внася предложение в деловодството на Народното 
събрание за промени в действащия Закон за вероизповеданията, с които да се 
промени текста на сегашния преамбюл.  

Мотивите, които посочва вносителят на законодателното предложение, са, 
че преамбюлът според него е преведен и преписан от аналогичен федерален за-
кон на Руската Федерация. 

Наистина от простото сравнение на двата текста (вж. таблицата, в която са под-
чертани идентичните части) става очевидна прекалено голямата близост между тях 
(вж. примера в карето по-долу). 

                                           
93 Пак там. 
94 Обн., ДВ, бр. 56 от 13.7.1991 г.; изм. и доп., бр. 85 от 26.9.2003 г., бр. 18 от 25.2.2005 г., 

бр. 27 от 31.3.2006 г.; бр. 78 от 26.9.2006 г. – Решение № 7 от 2006 г. по к.д. № 6 от 
2006 г.; изм. и доп., бр. 12 от 6.2.2007 г. 

95 Законопроектът е внесен в деволоводството на Народното събрание на 3 януари 2013 г. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И 

О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ96 
Федеральное Собрание Российской Федерации, 
подтверждая право каждого на свободу совес-
ти и свободу вероисповедания, а также на ра-
венство перед законом независимо от отно-
шения к религии и убеждений, 
 
основываясь на том, что Российская Федера-
ция является светским государством, 
признавая особую роль православия в исто-
рии России, в становлении и развитии ее ду-
ховности и культуры, 
 
уважая христианство, ислам, буддизм, иуда-
изм и другие религии, составляющие неотъ-
емлемую часть исторического наследия наро-
дов России, 
считая важным содействовать достижению 
взаимного понимания, терпимости и уваже-
ния в вопросах свободы совести и свободы 
вероисповедания, 
принимает настоящий 
Федеральный закон [...] 

 
ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА 

 
Народното събрание на Република България,  
потвърждавайки правото на всяко лице на 
свобода на съвестта и вярата, а така също и 
равенството пред закона без оглед на религи-
озната принадлежност и убеждения, 
 
 
 
подчертавайки особената и традиционна роля 
на Българската православна църква в истори-
ята на България за формирането и развитието 
на нейната духовност и култура, 
като изразява уважение към християнството, 
исляма, юдаизма и другите религии, 
 
 
вярвайки във важността на това да подкрепя 
взаимното разбирателство, търпимост и ува-
жение по въпросите, свързани със свободата 
на съвестта и вярата, 
приема този 
Закон за вероизповеданията [...] 

От сравнителния прочит на двата текста на преамбюли към аналогични закони 
в различни държави веднага прави впечатление, че от българския текст е отпаднал 
един интересен текст на втория параграф към преамбюла на руския закон относно 
светския характер на държавата. Навярно това може да се отдаде на обстоятелството, 
че за България никога не е стояла дилема по въпроса дали да е „светска“ или „рели-
гиозна“ държава, какъвто например е случаят с нашата съседна държава Турция.  

Сега действащият текст на преамбюла към Закона за вероизповеданията е 
приет от Народното събрание на Република България на 20 декември 2002 г. или 
пет години след приемането на руския закон. Според Лъчезар  Тошев вносителите 
на нашия закон не са подозирали за близостта между двата текста, което е малко 
вероятно с оглед на равнището на напредък на комуникациите. Лъчезар Тошев 
припомня, че предложението за преамбюл към този закон е внесено от депутата от 
Движението за права и свободи Лютви Местан97 и е било прието навремето с мно-

                                           
96 Принят Государственной Думой 19 сентября 1997 года Одобрен Советом Федерации 

24 сентября 1997 года, цитиран от адрес в интернет http://pravbeseda.ru/library/index. 
php?page=book&id=571.  

97 Междувременно избран за нов лидер на ДПС на 19.1.2013 г. на мястото на създателя 
на Движението Ахмед Доган. 
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зинство от Народното събрание, въпреки че седмица по-рано е било отхвърлено на 
второ четене от парламентарната Комисия по правата на човека и вероизповедани-
ята, чийто председател тогава е бил Лъчезар Тошев. Като изложен навремето мотив 
за приемането на преамбюл именно към този вътрешен закон, депутатът Лъчезар 
Тошев припомня думи на Лютви Местан, според който такъв преамбюл ще бъде 
„едно украшение на закона“. Следва да се отбележи, че подобна „разкрасителна“ 
или „декоративна“ роля на преамбюла не се предписва или предвижда никъде в на-
ционалното право. Както бе споменато по-горе обаче, преамбюлът като структурен 
елемент от нормативните актове сравнително често се среща именно при симво-
личното или идеологически натовареното законодателство, пример за какъвто е и 
българският Закон за вероизповеданията, чиято цел е да уреди „правото на вероиз-
поведание, неговата защита, както и правното положение на религиозните общнос-
ти и институции и техните отношения с държавата“98.  

Като мотив за внасяне на законодателно предложение за поправка именно 
на текста на преамбюла към Закона за вероизповеданията Лъчезар Тошев сочи, че 
„въпрос на принцип и достойнство е Народното събрание да приема свои тексто-
ве“, а не да копира чужди законодателни текстове. Според Лъчезар Тошев не ста-
ва въпрос, че текстът на руския закон е „лош, но е хубаво да си имаме наш“. 

С оглед на почти пълното припокриване на текстовете на двата преамбюла,  
Лъчезар Тошев предлага чрез законопроект № 354-01-2, внесен в деловодството 
на Народното събрание на 3.1.2013 г.99, свой вариант за текст на преамбюл към 
закона100, както следва: 

„Закон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията
§1. Преамбюлът на закона се изменя така: 
Народното Събрание на Република България, 
като потвърждава ролята на вероизповеданията за формиране на моралните ценности на об-
ществото, 
като заявява, че свободата на вероизповедание е основно човешко право, гарантирано от 
Конституцията на Република България и от Европейската Конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи, 
като подчертава, че светското общество не премахва ролята на вероизповеданията, а ги на-
сърчава да участват активно в диалога между култури, да вземат отношение по въпроси на 
общественото развитие, 
като призовава вероизповеданията в Република България да играят по-активна роля за уста-
новяване на взаимно уважение между религиозно и културно различните общности, 
като приема, че взаимоотношенията между държавата и вероизповеданията са от голямо зна-
чение за българското общество, 
като отчита ролята на християнството за приобщаването на българския народ към европейс-
ката цивилизация и идентичност, 
като оценява високо ролята на Българската Православна Църква за съхранение на българска-
та култура и език през вековете и при организирането на училищното дело в периода преди 

                                           
98 Срв. чл. 1 от Закон за вероизповеданията, Обн., ДВ. бр. 120 от 29 декември 2002 г., с изм. 
99 Цитирано по данни от http://www.parliament.bg/bg/bills. 
100 Вж. текста на законопроекта на адрес в интернет http://www.parliament.bg/bg/bills. 
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възстановяването на българската държавност през 1878 г., както и за установяване на дух на 
толерантност спрямо другите вероизповедания и създаване на дух на взаимно уважение и от-
говорност в обществото, 
като припомня, че спасяването на българските евреи по време на Холокоста през 1943 г. с ак-
тивното участие на архиереите на Българската Православна Църква беше възможно поради 
изповядването на универсални ценности, независещи от етническата и верската принадлеж-
ност на нуждаещите се от защита, водещи не до разделение, а до сплотяване на обществото,  
като почита светлата памет на тези, които са се борили за възстановяване на българската 
църковна самостойност, допринесла за изграждане на българската национална идентичност, 
приема този Закон за вероизповеданията“ [...] 

Видно от цитата, в предложения нов текст за преамбюл към закона inter 
alia се призовава вероизповеданията в България да взимат участие по въпроси на 
общественото развитие и да играят по-активна роля за взаимното уважение меж-
ду религиозно и културно различните общности. В текста се подчертава и исто-
рическата роля на Българската православна църква за спасяването на българските 
евреи по време на Холокоста през 1943 г. 

„Надявам се да се приеме предложението ми, защото е важно да се кориги-
ра един пропуск“, заявява в интервю пред българска медия Тошев101.  

Законопроектът е разпределен към момента на завършване на статията на 
постоянната Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и пети-
циите на гражданите към Народното събрание. Бъдещето ще покаже, доколко 
членовете на Народното събрание ще се съобразят с измененията, предложени в 
този нов законопроект, касаещи единствения действащ преамбюл към закон от 
националното ни право. 

ПРАВИЛА ЗА ЦИТИРАНЕ И ПОЗОВАВАНЕ НА ПРЕАМБЮЛИТЕ КЪМ 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

В тази последна част от статията се прави опит за систематизиране на въп-
роса за това как следва да се прави позоваване на текстове от преамбюлите към 
различни нормативни актове от различните действащи правни системи – между-
народно право, право на ЕС и национално право. Настоящата практиката е неед-
нообразна и непоследователна поради липсата на подобно систематизиране. Ос-
вен това липсва (с изключение на някои правила, установени в правото на ЕС) и 
подробна релевантна нормативна основа. Преди всичко, ще бъде разгледана от-
носимата нормативна рамка, като се започне от националното право. 

Вътрешното право възприема терминология за строежа на нормативните 
актове в съответствие с разпоредбите на Указ № 883 от 24.4.1974 г. за прилагане 
на Закона за нормативните актове, и по-конкретно съгласно глава трета от него, 
озаглавена „Строеж на нормативните актове“.  

                                           
101 Вж. цитираната статия на адрес в интернет: 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/01/04/1978332_nov_zakonoproekt_celi_premahvane_
na_ruski_tekst_ot/. 
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По-горе вече бе посочено, че препратка към преамбюла, наречен в Указа 
„въведение“, се съдържа само в текста на член 25 от Указа. След това в текста на 
Указа никъде не става повече въпрос за това каква е структурата на това въведе-
ние (по същество преамбюл).  

За разлика от тази нормативна празнота, в съответствие с чл. 26 от Указа се 
указва, че [тялото на ] всеки нормативен акт се състои от членове. Допълни-
телните, преходните и заключителните разпоредби се означават с параграфи. В 
Указа обаче липсва изрична разпоредба относно строежа на т. нар. „въведение“. 
По аналогия, ако приемем, че преамбюлът се числи към „допълнителните“ раз-
поредби, може да се приеме, че текстовете от „въведението“ следва също – по-
добно на „допълнителните, преходните и заключителните разпоредби“ – да се оз-
начават с параграфи. 

Освен това според Указа всеки отделен член от нормативен акт може да се 
състои от алинеи, алинеята – от точки, а точката – от букви. 

Съгласно чл. 27 от Указа разпоредбите се обозначават, както следва: членът – 
с „чл.” и арабска цифра; параграфът – с „§” и арабска цифра; алинеята – с арабска 
цифра, поставена в скоби; точката – с арабска цифра; буквата – с малка буква. 
След всяка цифра, с изключение на цифрите, с които се обозначават алинеи, се 
поставя точка, а след всяка буква – скоба. Всяка алинея, точка или буква започва 
на нов ред. Обозначението на разпоредбата се поставя непосредствено пред нея. 

Съгласно чл. 28 от Указа съобразно предмета и броя им членовете се гру-
пират в части, дялове, глави и раздели или се подреждат без такива подразде-
ления или само в някои от тях. 

За разлика от строежа, възприет в националното право, който се извлича в 
съответствие с визираните по-горе разпоредби на Указа и който може да се пред-
стави във възходящ ред така102: 

Буква/и 

Точка/и 

Алинея/и 

Член/ове 

Раздел/и 

Глава/и 

Дял/ове 

Част/и 

международните договори се изграждат от по-различни от възприетите в нацио-
налното право структурни компоненти. 

                                           
102 Съгласно членове 26-28 от Указа. 
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Например сега действащите международни договори в основата на ЕС – 
Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския 
съюз са изградени от  

параграфи 
(на английски език се посочва номера на параграфа в скоби, 

на френски – paragraphe103) 
членове (на английски език Articles, на френски les articles), 
раздели (на английски език sections, на френски les sections), 
глави (на английски език chapters, на френски les chapitres), 
дялове (на английски език titles, на френски les titres) и 
части (на английски език parts, на френски les parties)104 

За разлика от посочената по-горе терминология, относима към строежа на 
„тялото“ на нормативни актове от различни правни системи, по отношение на текс-
тове, изграждащи преамбюлите към нормативни актове, отсъства последователна 
терминология, като примери за недвусмислена и последователно използвана тер-
минология се откриват само в терминологията на английски език. Видно от раз-
лични примери от текстове на нормативни актове на английски език, за обознача-
ване на текстове от преамбюлите се използва следният терминологичен израз: 

recital(s) in the preamble 

Този правен термин на английски език се използва последователно за озна-
чаване на текстове от преамбюлите към нормативни актове от всякакви правни 
системи – международно право, право на ЕС или национално право. За този тер-
мин не съществува утвърден превод на български език, както и очевидно такъв не 
може да се извлече от разпоредбите на Указа, тъй като в Указа изобщо не се спо-
менава правният термин „преамбюл“. 

От текста на Указа може само по аналогия с наименованието, установено за 
„допълнителните, преходните и заключителните разпоредби“ към нормативните 
актове, които се изграждат от „параграфи“ да се извлече подобно означаване и за 
текстовете от „въведението“, а именно „параграфи“. 

                                           
103 Вж. например заглавието на документ № JOC_2013_020_R_0027_01 Държавна по-

мощ – Република Италия – Държавна помощ SA.33413 (2012/C) (ex 2012/NN) – 
Delcomar S.r.l. – Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от 
ДФЕС (на английски език – Article 108 (2) TFEU, на френски език – de l'article 108, 
paragraphe 2, du TFUE), OB C 20, 23.1.2013 г., стр. 27–38. 

104 Договор от Лисабон, член 5 и приложение, цит по http://eur-lex.europa.eu/bg/treaties/index.htm. 
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1. Позоваване на текстовете от преамбюлите към международни договори 

Търсенията ми за подходящ друг утвърден правен термин на български 
език извън разпоредбите на Указа не бяха особено успешни, тъй като официални 
правни термини в превод от много чужди езици могат да се открият само в при-
мери от правото на ЕС и от съдебната практика на СЕС, където българският 
език е официален език наред с други, приемани за официални, международни 
езици като английски и френски език. 

В подобни примери обаче не съвсем правилно българските юристи линг-
висти в Съда на ЕС например превеждат спорния терминологичен израз „recital in 
the preamble“ като „алинея от преамбюла“ просто буквално от френското „alinéa 
du préambule“ (вж. в карето посочените съвсем скорошни примери от съдебната 
практика на Съда на ЕС): 

EN FR BG 
recital in the preamble alinéa du préambule алинея от преамбюла 

Цитат от 62011CA0180, Дело C-180/11: 
Решение на Съда (трети състав) от 15 ноември 2012 г. 

The first recital in the 
preamble to the TRIPS 
Agreement [...] 

Le premier alinéa du 
préambule de l’accord 
ADPIC [...] 

първа алинея от преамбю-
ла на Споразумението 
ТРИПС105 [...] 

Цитат от 62011CJ0410, Дело C-410/11: 
Решение на Съда (трети състав) от 22 ноември 2012 г. 

3. In the third recital in the 
preamble to the Montreal 
Convention [...] 
4. The fifth recital in that 
preamble states [...] 

3. Au troisième alinéa du 
préambule de la convention 
de Montréal [...] 
4. Aux termes du 
cinquième alinéa dudit 
préambule [...] 

3. В трета алинея от преам-
бюла на Конвенцията от 
Монреал106 [...] 
4. Съгласно пета алинея от 
посочения преамбюл [...] 

                                           
105 Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната 

собственост (наричано по-нататък „Споразумението ТРИПС“), съдържащо се в прило-
жение 1 В към Споразумението за създаване на Световната търговска организация 
(СТО), подписано в Маракеш на 15 април 1994 г. и одобрено с Решение 94/800/ЕО на 
Съвета от 22 декември 1994 година относно сключването от името на Европейската об-
щност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постиг-
нати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986–1994 г.) (ОВ L 336, стр. 1; 
Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 10, стр. 3). Вж. документ 
21994A1223(17) Споразумение за свързаните с търговията аспекти на правата върху ин-
телектуалната собственост (Споразумението ТРИПС), OB L 336, 23.12.1994 г., стр. 214–
233, Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 10, стр. 228 – 247. 

106 Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз, склю-
чена в Монреал на 28 май 1999 г., подписана от Европейската общност на 9 декември 1999 г. 
и одобрена от нейно име с Решение 2001/539/ЕО на Съвета от 5 април 2001 година (ОВ L 
194, стр. 38; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 8, стр. 113). 
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Очевидно изборът на термина „алинея“, свързан с позоваване на текст от 
преамбюл към международен договор, е напълно неуместен, тъй като според 
действащата национална уредба терминът „алинея“ (лат. a linea, текст между два 
нови реда в закон107) се свързва преимуществено със строежа на разпоредбите от 
тялото на националните нормативни актове. Той не се среща никъде и за означа-
ване на текстовете на разпоредби от ДЕС и ДФЕС, които са международни дого-
вори, чийто оригинален език е български (вж. сравнителните карета по-горе). 

Освен това съгласно Указа: „Разпоредбите се обозначават, както следва: 
алинеята – с арабска цифра, поставена в скоби [...] Всяка алинея, точка или 
буква започва на нов ред [...]“. А за разлика от алинеите, в преамбюлите към 
международните договори често липсва цифрово означение за всяко огделно 
посочване, което съставлява първа разлика. Освен това, текстовете от преамбю-
лите са смислово обособени и най-често са отделени със запетаи или с точка и 
запетая, а не са отделени помежду си с точка, както е в случая с алинеите като 
съставна част на нормативен акт. Като класически пример в това отношение може 
да се посочи строежът на текста на преамбюла към Устава на ООН: 

НИЕ, 
НАРОДИТЕ 
НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ, 
РЕШЕНИ 
да избавим идните поколения от бедствията на войната, която два пъти в нашия живот донесе 
неизразими нещастия на човечеството, и 
да потвърдим отново нашата вяра в основните права на човека, в достойнството и ценността 
на човешката личност, в равноправието на мъжете и жените, както и в равенството на голе-
мите и малките народи, и 
да създадем условия, при които може да се поддържа справедливостта и зачитат задълженията, 
произтичащи от договорите и от другите източници на международното право, и 
да насърчаваме социалния прогрес и подобряваме условията на живот при по-голяма свобода, и 
за тези цели 
да проявяваме търпимост и да живеем задружно в мир един с друг, като добри съседи, и да обе-
диним силите си за поддържане на международния мир и сигурност, и 
да осигурим посредством приемане на принципи и установяване на методи, гарантиращи, че 
въоръжена сила не ще се използва освен в общ интерес, и 
да използваме международните институции за развиване на икономическия и социален прогрес 
на всички народи, 
РЕШИХМЕ ДА ОБЕДИНИМ УСИЛИЯТА СИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТЕЗИ ЦЕЛИ. 

В съответствие с това нашите съответни правителства чрез представители, събрани в 
град Сан Франциско, след като представиха своите пълномощия, намерени за редовни, прие-
ха настоящия Устав на Организацията на Обединените нации и с това учредяват междуна-
родна организация под наименованието „Обединени нации“. 

                                           
107 Вж. Речник на чуждите думи в българския език, Наука и изкуство, София, 2000, стр. 

612, както и Речник на чуждите думи в българския език, Хермес, 2008, стр. 495. 
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С оглед на тези очевидни различия между строежа на текстовете от преам-
бюлите и строежа на тялото на един нормативен акт (вътрешноправен или меж-
дународен) по-правилно би било терминологичният израз на английски език за 
означаване на текст от преамбюл към международен договор „recital in the 
preamble“ да се превежда с терминологичния израз на български език „параграф 
от преамбюла“. Съответно за случаите, когато в преамбюла освен параграфи има 
и други подчасти, какъвто например е случаят с преамбюла към Споразумението 
за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собстве-
ност (ТРИПС)108 да се използва „буква/и“ от „параграфа към преамбюла“.  

Език EN BG 
Терминологичен израз „recital in the preamble“ Неправилно към момента се 

превежда буквално от термина 
на френски език като: 

„алинея от преамбюла“ 
 

Вместо това да се превежда: 
„параграф от преамбюла“  

и съответно  
„буква/и от параграфа към 

преамбюла“ 
(или друг релевантен правен 

израз) 

 
В илюстрация на тези предложения за установяване на еднообразна терми-

нология по-долу в карето се посочват предложения за правилно означаване на от-
делните текстове от преамбюла на примера на текстовете от преамбюла към спо-
разумението ТРИПС. 

                                           
108 Вж. превод на текста на Споразумението ТРИПС в ОВ на ЕС, Специално издание на 

български език, 2007 г., глава 11, том 10, стр. 228 – 247. 
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Предложение за 
наименование Текст на преамбюла 

(НАИМЕНОВАНИЕ НА 
МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ДОГОВОР) 
 

уводна фраза от преамбюла 
 

параграф 1 от преамбюла 
 

параграф 2 от преамбюла 
 

буква а) от параграф 2 от пре-
амбюла 

  
 

буква б) от параграф 2 от пре-
амбюла 

  
 

буква в) от параграф 2 от пре-
амбюла 

 
 

буква г) от параграф 2 от пре-
амбюла 

 
 

буква д) от параграф 2 от пре-
амбюла 

 
параграф 3 от преамбюла 

 
 
 
 
 

параграф 4 от преамбюла 
 
 

параграф 5 от преамбюла 
 
 
 
 

параграф 6 от преамбюла 
 

параграф 7 от преамбюла 
 

параграф 8 от преамбюла 
 

заключителна фраза 
от преамбюла 

(СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СВЪРЗАНИТЕ С ТЪРГОВИЯ-
ТА АСПЕКТИ НА ПРАВАТА ВЪРХУ 

ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ) 
 

СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ,  
 
ЖЕЛАЕЙКИ […], 
 
ПРИЗНАВАЙКИ за тази цел необходимостта от нови 
правила и изисквания относно: 
а) приложимостта на основните принципи на ГАТТ 
(1994 г.) и на съответните споразумения и конвенции за 
правата върху интелектуалната собственост; 
 
б) осигуряването на съответни стандарти и принципи за 
достъпа, обхвата и използването на свързаните с търго-
вията права върху интелектуалната собственост; 
 
в) осигуряването на ефективни и подходящи средства за 
прилагане на свързаните с търговията права върху инте-
лектуалната собственост, предвид различията в нацио-
налните законодателни системи; 
г) осигуряването на ефективни и експедитивни проце-
дури за многостранното предотвратяване и уреждане на 
споровете между 
правителствата и 
д) преходните разпоредби, насочени към възможно най-
пълноценно участие в резултатите от преговорите, 
 
ПРИЗНАВАЙКИ необходимостта от многостранна 
рамка от принципи, правила и изисквания, третиращи 
международната търговия с фалшифицирани стоки, 
 
 
 
ПРИЗНАВАЙКИ, че правата върху интелектуалната 
собственост са частни права, 
 
ПРИЗНАВАЙКИ основните цели на обществена поли-
тика на националните системи за закрила на интелекту-
алната собственост, включително целите на развитието 
и технологиите, 
 
ПРИЗНАВАЙКИ също така […], 
 
ПОДЧЕРТАВАЙКИ […], 
 
ЖЕЛАЕЙКИ […], 
 
С НАСТОЯЩОТО СЕ СПОРАЗУМЯВАТ, КАКТО 
СЛЕДВА [...] 
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За целите на превода на български език на частите от преамбюлите към между-
народните договори би трябвало да се установи като правило следният превод от анг-
лийски език, на който, единствено, се използва еднообразна терминология: 

EN FR BG 
recital in the preamble alinéa du préambule 

 
параграф от 

преамбюла към 
[посочване на съответния 
международен договор] 

2. Позоваване на текстовете от преамбюлите към Договорите за ЕС 

Направеният по-горе анализ се отнася до позоваването на текстовете от 
преамбюлите към международни договори. В случаите на актове от правото на 
ЕС също следва за Договорите за ЕС (първичното право на ЕС) да се прилага по-
добна терминология при позоваване към текстове от преамбюла като за междуна-
родните договори. 

Към момента се откриват примери за използване на неправилна терминология 
при позоваване на текстовете от преамбюлите към договорите за ЕС въз основа на 
буквален превод от френски език, където няма еднообразност при позоваването. 

• Пример за позоваване на текст от преамбюла 
към Договор за ЕС 

Заключение – 18 октомври 2012 
Edwards 

Дело C-260/11 
Генерален адвокат: Kokott 

EN FR BG 
(31) – See also the ninth 
recital in the preamble to the 
Treaty on European Union 
and Article 11 TFEU. 

31) – Voir, également, neu-
vième considérant du préam-
bule du traité UE et article 11 
TFUE.  

(31) – Вж. също девето-
то съображение към 
преамбюла на Договора 
за ЕС и член 11 ДФЕС. 

За целите на превода на български език на частите от преамбюлите към до-
говорите в основата на ЕС, би трябвало да се установи като правило следният 
превод въз основа на еднообразно използвания термин на английски език. 

• Правило за позоваване на текст от преамбюла 
към Договор за ЕС 

EN FR BG 
recital in the preamble to 
[the Treaty on...] 

considérant du préambule 
du [traité…] 

параграф от преамбюла 
към [посочване на съот-
ветния договор за ЕС] 
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3. Позоваване на текстовете от преамбюлите към актове 
от вторичното право на ЕС 

• Състоянието към момента за обозначаване на текстове от преамбюла 
към регламент, директива и решение се илюстрира с примери в карето. 

EN FR BG 
Цитат от Решение на Съда от 22 ноември 2012 г. 

Westbahn Management GmbH срещу ÖBB-Infrastruktur AG. 
дело C-136/11 

recitals 1 to 5 and 7 to 9 in 
the preamble to Regulation 
[...] 

considérants 1 à 5 et 7 à 9 
du règlement [...] 

съображения 1-5 и 7-9 от 
Регламент [...] 

Цитат от Решение на Съда от 15 януари 2013 г. Križan и др. Дело C-416/10 
Recital 23 in the preamble 
to Directive [...] 

Le considérant 23 de la 
directive [...] 

Съображение 23 от Ди-
ректива [...] 

Цитат от Решение на Съда от 15 ноември 2012 г. 
по съединени дела C-539/10 P и C-550/10 P 

8 Recital [5] in the 
preamble to the contested 
decision reads: [...] 
9 Recital [6] in the 
preamble to the contested 
decision reads: [...] 

8 Aux termes du [considé-
rant 5 de cette décision]: 
[...] 
9 Aux termes du [considé-
rant 6 de ladite décision]: 
[...] 

8. Съгласно [съображе-
ние 5 от обжалваното 
решение109]: [...] 
9. Съгласно [съображе-
ние 6 от обжалваното 
решение110]: [...] 

                                           
109 В случая става дума за груба правна и преводаческа грешка, тъй като „обжалваното 

решение“ според т. 1 от 62010CJ0539 е Решение на Общия съд на Европейския съюз 
от 9 септември 2010 г. по дело Al-Aqsa/Съвет (T-348/07, все още непубликувано в 
Сборника, наричано в 62010CJ0539 „обжалваното решение/the judgment under appeal 
arrêt attaqué“), а под „contested decision/ladite décision” всъщност се има предвид Реше-
ние 2007/445/ЕО на Съвета от 28 юни 2007 година за прилагане на член 2, параграф 3 
от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с 
тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на решения 
2006/379/EО и 2006/1008/EО (ОВ L 169, стр. 58), както става ясно от изричното пре-
пращане към него в цитираната в т. 16 от 62010CJ0539 т. 7 от обжалваното (съдебно) 
решение, т. е. решението на Общия съд по дело T-348/07. Затова следва да се чете „от 
оспореното решение”, а не „от обжлаваното решение”. 

110 Отново следва да се чете „от оспореното решение”, а не „от обжлаваното решение”. 
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• Препоръки за правилно позоваване на текстове от преамбюлите 
към актове от вторичното право на ЕС за в бъдеще. 

EN FR BG 
recitals […] in the preamble 
to Regulation […] 

considérants […] du règle-
ment […] 

съображения […] от 
преамбюла към Рег-
ламент […] 

Recital […] in the preamble 
to Directive […] 

Le considérant […] de la 
directive […] 

Съображение […] от 
преамбюла към Ди-
ректива […] 

Recital […] in the preamble 
to the contested decision 
reads [...] 

Aux termes du [considérant 
[...] de ladite décision [...] 

Съгласно съображе-
ние [...] от преамбюла 
към оспореното реше-
ние111 [...] 

4. Позоваване на текстове от преамбюлите към актове 
от вътрешното право на България 

Към момента, при отсъствие на непротиворечива нормативна уредба, се 
прилага позоваването, извлечено от съдебната практика на Конституционен съд 
на България, което се подкрепя и от Снежана Начева112 и съгласно което за позо-
ваване на текстове от преамбюла към Конституцията на Република България се 
използва думата „абзац“ (вж. примери в карето): 

Текст от 
преамбюла 

към Конституцията 

Препратки към текстове 
от преамбюла в актове 

на Конституционен съд на Република България 
 
 
 
„като издигаме във 
върховен принцип 
правата на лич-
ността, нейното 
достойнство и си-
гурност” 
 
 
 

Особено мнение 
на съдията Нено Неновски по к.д. № 17 от 1993 г.113 

 
„Защитата на правата и законните интереси на лич-
ността е тяхна юридическа гаранция. Тя придобива 
значение на принципно конституционно изискване 
към законодателя и правоприложителя, произтичащо 
от основните идеи и начала на Конституцията 
(преамбюл, абз. 3; чл. 4, ал. 2).” 

 
 
 

                                           
111 Когато става дума за съдебно решение (judgment), винаги да се разграничава от обик-

новеното решение (decision). 
112 Срв. Начева, Сн., цит. съч., стр 22. 
113 Цитирано по http://www.constcourt.bg/Pages/Document/Default.aspx?ID=124. 
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„като съзнаваме 
неотменимия си 
дълг да пазим на-
ционалното и 
държавното един-
ство на Бълга-
рия” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„прогласяваме сво-
ята решимост да 
създадем демокра-
тична, правова и 
социална държава” 

РЕШЕНИЕ № 6 
от 12 юли 1994 г. 

по конституционно дело № 6 от 1994 г., 
съдия докладчик Нено Неновски 

(Обн., ДВ, бр. 59 от 22.7.1994 г.)114 
 

„Става дума за тълкуване на конституционна разпо-
редба, закрепваща определено правомощие на Народ-
ното събрание. За разбирането на нейния най-общ 
смисъл е необходимо да се имат предвид ценностите, 
които стоят в основата и и които тя в последна сметка 
защитава. Това са висшите ценности на суверенитета, 
сигурността, независимостта и териториалната ця-
лост на страната. Те са ценности и на Конституцията 
(преамбюл, абз. 4; чл. 2, ал. 2, чл. 9, чл. 35, ал. 1, чл. 
158, т. 2, чл. 159, ал. 2). С тях е свързан и чл. 84, т. 11 
от Конституцията.” 

 
Становище 

на съдията Нено Неновски по к.д. № 9 от 1993 г.115 
 

„Такова начало е демократизмът. То пронизва цялата 
Конституция и е записано изрично в нейния преам-
бюл, абзац 5: „...прогласяваме нашата решимост да 
изградим демократична...държава.” 

Какви препоръки за правилно цитиране на текстове от преамбюлите към 
актове от вътрешното право на България за в бъдеще може да се отправят? 

Въз основа на разгледаните по-горе примери от досегашната съдебна прак-
тика на Конституционен съд и от доктрината, смятам, че занапред не следва да се 
използва думата „абзац“, тъй като по същество целият преамбюл към Конститу-
цията съставлява един абзац, а следва да се възприемат законово следните нови 
правила за позоваване на текстове от преамбюлите към вътрешноправни 
актове, илюстрирани на примера на текста на преамбюла към настоящата Кон-
ституция на България: 

                                                                                                           
114 Цитирано по http://www.constcourt.bg/Pages/Document/Default.aspx?ID=163. 
115 Цитирано по http://www.constcourt.bg/Pages/Document/Default.aspx?ID=104. 
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Предложение за 
наименование 

Текст на преамбюла 
към Конституцията 

уводна фраза от преамбюла 
[към Конституцията] 
 
 
параграф 1 от преамбюла 
[към Конституцията] 
 
 
параграф 2 от преамбюла 
[към Конституцията] 
 
параграф 3 от преамбюла 
[към Конституцията] 
 
параграф 4 от преамбюла 
[към Конституцията] 
заключителна фраза от преам-
бюла [към Конституцията] 
(НАИМЕНОВАНИЕ НА 
НОРМАТИВНИЯ АКТ) 

Ние, народните представители от Седмото Ве-
лико Народно събрание, в стремежа си да изразим 
волята на българския народ, 

 
като обявяваме верността си към общочовеш-

ките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенст-
во, справедливост и търпимост; 

 
като издигаме във върховен принцип правата 

на личността, нейното достойнство и сигурност; 
 
като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим 

националното и държавното единство на Бълга-
рия, 

прогласяваме своята решимост да създадем 
демократична, правова и социална държава,  

за което приемаме тази 
 

КОНСТИТУЦИЯ 

• Предложения de lege ferenda 

От направения по-горе анализ на строежа на преамбюлите към актове от 
различни правни системи следва да се направят следните изводи и препоръки за 
терминологични изменения de lege ferenda, представени за удобство и преглед-
ност в табличен вид. 

Термин Чуж-
дица 

Значение 
 

Юридически 
термин 

Открива 
ли се в 
Указа 

Открива 
ли се в 
практи-
ката 

Въведение не начална част, встъп-
ление116 не да не 

Преамбюл да Уводна част на закон, 
договор и др.117 да не да 

Предложение de lege ferenda: 
В националното право да се замени терминът „въведение“ от Указа с възприетия в 
практиката юридически термин „преамбюл“, който се използва в международното 
право и в правото на ЕС за наименование на аналогична част от структурата на 
нормативните актове. 

 

                                           
116 Вж. Български тълковен речник, Хермес, 2004, стр. 89. 
117 Вж. Български тълковен речник, Хермес, 2004, стр. 531. 
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Термин Чуждица Значение Юридически 
термин 

Открива ли 
се в Указа 

Открива 
ли се в 
прак-
тиката 

Абзац да 
нем. 

Absatz 
 

Празно място 
пред нов ред 
на текст. 

Част от текст 
между два но-

ви реда. 

не не да, 
в практи-
ката на 

Конститу-
ционен 
съд 

Параграф да 
гр. para-
graphe 

Относително 
завършена 

смислово част 
от текст. 

Част от текст 
(обикн. Закон, 
документ), 

който почва с 
нов ред и има 
завършено са-
мостоятелно 
значение. 

да да, 
относно до-

пълнителните, 
преходните и 
заключителни-
те разпоредби 

не, 
не се отк-
рива в на-

цио-
налната 
практика 
за позова-
ване на 
текстове 
от преам-
бюли 

Алинея да 
лат. 

a linea 
 

Текст между 
два нови реда 

в закон, 
параграф. 

да да, 
относно стро-
ежа на члена 
(изграден от 

алинеи, точки и 
букви) в тялото 
на вътрешно-
нормативния 

акт 

да, 
в практи-
ката на 
Съда на 
ЕС 

Предложение de lege ferenda: 
В националното право да се въведе термина „параграф“ за посочване на текст от 
„преамбюла“ към нормативни актове, различни от актове от вторичното право 
на ЕС, за които вече е установен терминът „съображение“ [от преамбюла]. Тер-
мините „алинея“ и „абзац“ да не се използват за тази цел. 

Въз основа на направените по-горе изводи могат да се формулират конк-
ретни предложения de lege ferenda: 

1) относно термина „въведение“ – de lege ferenda в националното право 
терминът „въведение“ от Указа да се замени с възприетия в практиката юридически 
термин „преамбюл“, който се използва в международното право и в правото на ЕС 
за наименование на аналогична част от структурата на нормативните актове, 

2) относно наличната терминологична нормативна празнота в Указа – 
наличната терминологична празнота в Указа във връзка с липсата на изрична раз-
поредба за строежа на „въведението/преамбюла“ следва да се заличи, като се 
предлага de lege ferenda да се добави изрична разпоредба относно строежа на та-
зи структурна част, както и  
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3) относно липсата на уредба относно наименованието на частите от текс-
та на преамбюлите към вътрешните и международните нормативни актове – 
в Указа или в друг акт, който го замени, се предлага de lege ferenda изрично да се 
укаже как да се наричат отделните елементи от преамбюлите към вътрешните ак-
тове – „параграфи“ – по аналогия от заключителните части към нормативните ак-
тове – или „абзаци“ – съгласно практиката на Конституционен съд.  

Също така наложително е да се предвиди de lege ferenda и термин за обоз-
начаване на частите от текста на преамбюлите към международни договори 
(включително преамбюлите към Договорите за ЕС), които влизат в сила съгласно 
чл. 5, ал. 4 от Конституцията на България и стават част от вътрешното право на 
страната, като имат „предимство пред тези норми на вътрешното законодателст-
во“, които им противоречат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В обобщение може да се отбележи, че голям брой правни актове от дейст-
ващите различни правни системи в света – международното право, правото на ЕС 
и националното право – имат преамбюли като своя структурна част.  

От направения по-горе анализ става видно, че преамбюлът е по-скоро за-
дължителна част от структурата на международните договори, на актовете на 
първичното и вторичното право на ЕС, но също така присъства и като елемент от 
структурата на някои основни закони (конституции), както и (все по-рядко) – на 
някои други специфични национални нормативни актове.  

Макар че в доктрината няма единодушие относно нормативната стойност на 
преамбюла в отделните правни системи, според Charles Nutting „ролята на преам-
бюла се променя“ и преамбюлите могат да се разглеждат не само като „външна 
част за целите на тълкуването“. Несъмнено е, че „от преамбюла има полза“118. Без 
съмнение и занапред преамбюлът като правна техника ще се използва в правото, за 
да обслужва различни специфични нужди на законотворците и законодателството и 
поради това е наложително de lege ferenda във вътрешното право да се установи 
релевантна и съвременна правна уредба относно преамбюла. 

 
 

                                           
118 “A preamble is not without its uses” по думите на съдия Chadwick по дело Huntworth v. 

Tanner, цитирано по Nutting, Charles, The Uses of Preamble, 50 A.B.A.J. 493 1964. 
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гл. ас. д-р Петя Неделева 

По въпроса 
за Българската православна църква 
и еврейската общност 
през Втората световна война 

 

„Църквата няма да се подчини”
из Протокол № 20/28.5.1943 г.

на Светия синод на БПЦ

Посоченият по-горе цитат е из протокол от заседание на Светия синод на 
Българската православна църква (наричана по-нататък „БПЦ”), проведено на 28 
май 1943 г. Поводът за неговото свикване е решение на Министерски съвет да не 
се признават кръщелните свидетелства на евреи, приели скоро християнството. За 
своето решение правителството на Богдан Филов уведомява Светия синод чрез 
писмо № 7159/28.5.1943 г., изпратено чрез Директора на вероизповедния отдел 
при Министерски съвет – Константин Сарафов1.  

Позицията на Българската православна църква по повод съдбата на българ-
ските евреи е пример за човечност, морал и смелост в опасното и несигурно вре-
ме на Втората световна война. Българското духовенство, ръководено от най-
влиятелните негови представители, прави възможното за съхраняване на цивили-
зованите отношения в обществото. Членовете на Светия Синод не се проявяват 
като догматици, стриктно следващи църковния канон, а като познавачи на българ-
ската история, философи, политици и дори дисиденти, противопоставящи се ди-
ректно на политиката на правителството2. Прави чест на българското духовенство 
и отказът на свещениците в т. нар. новоприсъединени земи да участват в процеса 
на депортиране на живеещите в тях евреи (за разлика от местната администра-
ция, полиция, войска и дори представители на учителското съсловие). 

В българската историко-правна наука темата за спасяването на българските 
евреи е една от актуалните. Тя е интерпретирана в различни исторически и поли-
                                           
1 Вж. Гласове в защита на гражданското общество. Протоколи на Светия Синод на Бъл-

гарската православна църква по еврейския въпрос (1940 –1944). Съст. Танева, А. и В. 
Гезенко. С., 2002, стр. 94 и следв. 

2 Вж. Обречени и спасени. България в антисемитската програма на Третия райх. С., 2007.  
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тически периоди. Интересно е, че независимо от идентичната фактология, напра-
вените изводи са различни, дори противоречиви. Те минават от идеята за водеща-
та роля на комунистическата партия и Тодор Живков като спасител на българско-
то еврейство през социализма към тезата за решителната роля на цар Борис III3. 
Едновременно с това се омаловажава ролята на интелектуалци, общественици, 
дипломати и, не на последно място – на религиозни дейци. Независимо от факта, 
че те се противопоставят неорганизирано без ясен план, именно техните изказва-
ния и действия са една от най-важните причини да не се осъществи депортиране-
то на евреите от „старите територии” на България и тяхното физическо оцелява-
не. Българската православна църква изразява своето негодувание както срещу но-
вите законодателни актове, предвиждащи ограничения за еврейското малцинство, 
така и срещу изселването и гоненията срещу евреи от различни български сели-
ща. 

През лятото на 1940 г. започва подготовката на нов закон, който да уреди 
положението на евреите в България4. Законопроектът носи показателното наиме-
нование Закон за защита на нацията. Причини за подготовката на закона е полити-
ката на сближаване с Германия и решението на българските управляващи кръгове 
за задълбочаване на партньорството с Оста. Законопроектът предизвиква неочак-
вана бурна реакция на интелектуалци, политици, професионални организации и 
редови люде. Съпротивата е както от извънпарламентарните среди, така и от на-
родното представителство в българския парламент. Срещу законопроекта се обя-
вяват както опозиционните депутати, така и някои представители на проправител-
ственото мнозинство. 

Никоя намеса няма такова силно влияние и тежест както намесата на Бъл-
гарската православна църква, нейният ръководен орган – Светият синод и най-
авторитетните и  деятели5. Независимо че Търновската конституция прокламира 
свобода на вероизповеданията, с чл. 37 се утвърждава, че господстващата в бъл-
гарското Царство вяра е православно-християнската от източно изповедание6. Из-
точното православие има водещо място в българското общество и позицията на 
църквата има съществено влияние върху формирането на общественото мнение. 
Към православната църква принадлежи и българският монарх Борис ІІІ, а по-
късно и престолонаследникът. Влиятелните църковни лица, като главата на Со-

                                           
3 Вж. Бар-Зоар, М., Извън хватката на Хитлер (Героичното спасяване на българските 

евреи). С., 1999. Теза, която не се споделя от редица изследователи на този проблем 
Вж Chery, F.The Bulgarian Jews and the Final Solution. Pittsburg, 1972. Черняевски, Г. и 
Л. Дубова, Опит беды ивыживания. С., 2007; Аврамов, Р. Спасение ипадение. С., 2012; 
Barenbaum, M. The Jews in Macedonia during the WWII. Skopje, 2012. 

4 За уреждане на различни аспекти от еврейския въпрос са приети 5 закона и 35 наредби 
и други подзаконови актове. От тях основополагащ е Закон за защита на нацията (ДВ 
бр. 16/23.1.1941). 

5 Чернявский, Г. и Л. Дубова, Опыт беды и выживания. С., 2007, стр. 103. 
6 Търновската конституция. Документи и факти. С., 1958, стр. 9. 
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фийската епархия митрополит Стефан и пловдивският владика Кирил, се ползват 
с голяма политическа власт и влияние върху формиране на общественото мнение.  

Патриарх Кирил (1901 – 1971 г.) е първият български патриарх, след като 
през 1953 г. е възстановен патриаршеският статут на Българската православна 
църква. Богослов и философ, с получена докторска степен, духовникът със свет-
ско име Константин Константинов е избран през 1938 г. за пловдивски митропо-
лит. През 1943 г. се противопоставя на властите, за да спаси подготвените за де-
портиране в лагерите на смъртта пловдивски евреи7.  

Екзарх Стефан I Български (1878–1957 г.) е една от значимите фигури как-
то в църковната, така и в обществено-политическата и културната ни история. 
Неговата личност и дело са обект на противоречиви и полюсни оценки. Това се 
дължи на факта, че той заема важни постове в църковната йерархия, което пре-
допределя множеството му контакти и връзки с представители на различни об-
ществени среди не само в България, но и в чужбина. Многостранната му дейност 
предполага наличието и на спекулации относно мястото и ролята му във важни 
обществени събития8.  

Митрополит Стефан, чието светско име е Стефан Шоков, има докторска 
степен по философия от Женевския университет и запазва увлечението си към 
светския живот и авантюри, които увеличават още повече неговата популярност. 
Вероятно това е причината министърът на правосъдието Митаков да го описва 
като най-живописния, но най-малко праведния от членовете на Светия синод. Ин-
телигентен и добре образован, с изискани светски маниери, митрополитът се ин-
тересува от политика, има добри връзки и влияние. Митаков свидетелства, че ду-
ховникът „не е целомъдрен и смирен“, но притежава дар слово и прозорливост9. 
През 1922 г. Стефан е избран за софийски митрополит и фактически е неформа-
лен лидер на Българската православна църква в продължение на 26 години. Прям 
в изказването на своето мнение, духовникът е известен с враждебната си позиция 
спрямо Германия и с приятелските си чувства към евреите10. Един от най-
важните моменти от дейността на екзарх Стефан през войната е свързан с въпро-
са за спасението на българските евреи. Той е една от главните действащи фигури 
за предотвратяване на тяхното изселване от старите територии. 

Комбинативен и склонен към компромиси, митрополит Стефан е духовното 
лице, което намира изход за санкциониране на брака между православния бъл-

                                           
7 Сборник в чест на Кирил патриарх български по случай 100 години от рождението и 

30 години от неговата смърт. Съст. и науч. ред. Стефан Шивачев. Пловдив, 2001, стр. 
143 и следв. 

8 Пенджекова, Р., Личността и делото на екзарх Стефан в българската историческа па-
мет. Дигитална библиотека по архивистика и документалистика, 2010.  

9 Митаков, В., Дневник на правосъдния министър в правителството на Георги Кьосеи-
ванов и Богдан Филов. С., 2001, стр. 120. 

10 Бар–Зоар, М., Извън хватката на Хитлер, стр. 46. Филова, Е. Дневник: Май 1939 –15 
август 1944 г. С., 1992, стр. 88. 
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гарски монарх Борис ІІІ и Джована Савойска, която изповядва католическа вяра11. 
В източноправославната вяра е кръстен и престолонаследникът Симеон според 
изискването на чл. 38 от Търновската конституция.  

След началото на Втората световна война отношенията между Борис ІІІ и 
митрополит Стефан са сложни, дори конфликтни в някои случаи. Издадени са 
поредица от писма, обръщения, протести, архиереите се събират системно на за-
седания, провеждат срещи с народни представители, министри и общественици. 
Именно Стефан има водещата роля при обсъждането на законопроекта за защита 
на нацията на нарочни заседания на Светия синод на Българска православна цър-
ква, проведени на 12 и 14 ноември 1940 г.12 Обсъжданията на заседанието не 
преминават без разногласия между единадесетте члена на Синода. Активната ро-
ля в заседанията се изпълнява от митрополитите Стефан и Кирил както поради 
големината на ръководените от тях епархии, така и заради авторитета, който имат 
сред членовете на Синода13. На заседанието на 12 ноември не се достига до един-
ство и окончателно решение заради противопоставяне на Варненския и Преслав-
ски митрополит Йосиф, чието мнение претърпява сериозен обрат и две години 
по-късно той публично коригира позицията си. Липсата на единство води до необ-
ходимостта от ново заседание два дни по-късно – на 14 ноември същата година, 
на което вижданията на членовете на Синода се доближават. На специално сви-
каното заседание на Синода присъстват всички владици и митрополити. Архие-
реите приемат специална декларация, с която се противопоставят на проектоза-
кона за защита на нацията. В нея сдържано и дипломатично са отбелязани поро-
ците и пропуските в нормативния акт, като са изтъкнати както религиозни аргу-
менти, така и толерантността и човеколюбието на българския народ и християн-
ската вяра. Приетото специално изложение на Синода на българската право-
славна църква до министър-председателя съдържа множество препоръки по съ-
държанието на закона.  

Първоначално в писмото се подкрепя необходимостта от приемане на за-
кон, който да защити нацията от редица опасности. Представителите на Българ-
ската православна църква смятат, че в законопроекта трябва да се прави разлика 
между евреи-юдеи и евреи-християни. Отправя се искане всички евреи, приели 
християнството или които в бъдеще ще го поемат, да бъдат третирани като бъл-
гарски християни, като за тях не се отнасят ограниченията на закона.  

Членовете на Синода категорично се обявяват против тежките разпоредби 
срещу евреите като малцинство и смятат, че те не представляват заплаха за бъл-
гарската нация. Като се аргументират, че „всички сме синове на един небесен ба-

                                           
11 Груев, Ст., Корона от тръни. С., 1991, стр. 218 и следв. 
12 Гезенко, И., Дейността на българския екзарх Стефан за спасяването на българските 

евреи през 1943 г. – Известия на държавните архиви. С., 1999. Т. 73, стр. 53 и следв. 
13 Гласове в защита на гражданското общество. Протоколи на Светия синод на Българс-

ката православна църква по еврейския въпрос (1940 –1944). Съст.: Танева, А. и В. Ге-
зенко. С., 2002, стр. 15. 
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ща“, представителите на православната църква изтъкват, че законопроектът съ-
държа много несправедливи разпоредби срещу евреите-юдеи. Членове на Синода 
си позволяват да противоречат на правителството и да отправят предложения към 
министър-председателя и народните представители да не предвиждат разпоредби 
против евреите като народно малцинство14. 

Веднага след това вниманието се обръща върху непълнотите на предложе-
ния законопроект, които „оставят широко отворени вратите за много опасности за 
нацията“15. Отправя се и молба към правителството да се предвидят сериозни 
мерки срещу всички опасности в духовния, културния, стопанския, обществения 
и държавен живот на народа, а не срещу българските евреи. Предлага се да бъдат 
предвидени мерки за запазване на духовното и верското национално единство на 
българския народ. В допълнение Българската православна църква моли министър-
председателя „да се предвидят решителни мерки против всички противоцърковни 
и антирелигиозни пропаганди [...], които рушат вековната праотеческа вяра на 
българския народ“16. 

В края на писмото са направени няколко конкретни препоръки към законопрое-
кта. Тези промени са необходими, за да бъде защитена българската нация и „да бъде 
запазено доброто име на свободолюбивия, правдив и толерантен български народ“. 
Изложението е подписано от Неофит Видински, заместник-председател на Светия 
синод и подкрепено единодушно от всички български митрополити.  

Българската православна църква се обявява решително против антисемит-
ските законодателни мерки на правителството. Нейната позиция се отличава от 
позициите на църковни авторитети в Германия и страните, влизащи в германската 
орбита, където католическата и протестантската църква не взимат активна пози-
ция в защита на евреите и предприетите срещу тях действия.  

По време на дебатите между архиереите, проведени по повод на законо-
проекта за защита на нацията, се обсъжда възможността евреите да бъдат въведени 
в лоното на православната църква, за да не бъдат прилагани негативните законода-
телни мерки спрямо тях. Впоследствие наистина е предприета акция за покръ-
стване на евреи. Митрополит Стефан дори издава Окръжно № 4870/23.11.1940 г., с 
което призовава да бъдат предприети спешни действия и евреите да бъдат приема-
ни в общността на православната църква. Софийският митрополит отправя при-
зив – апел към духовните лица и вярващите да проявят състрадание към евреите и 
да им оказват помощ.  

През периода 1940 – 1943 г. членовете на БПЦ изпращат множество писма, 
декларации и провеждат поредица срещи с членове на кабинета и народни пред-
ставители, на които изказват несъгласието си с мерките на правителството по ев-

                                           
14 ЦДИА, ф. 173, оп. 6, а. е. 1087, л. 114 и следв. 
15 Пак там. 
16 Протоколът от заседанието на Светия синод от 14.4.1934 г. е публикуван и в: Борбата 

на българския народ за спасяване на евреите в България през Втората световна война 
(документи и материали). С.,1978, стр. 63 и следв. 
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рейския въпрос. Ускорява се процесът на покръстване на евреи и сключване на 
църковни бракове между лица от еврейски произход и други българи от християн-
ско вероизповедание. Въпросът за браковете между евреи и християни, забранени 
от чл. 21, б. е) от ЗЗН, доразвит в текстове от Правилника за приложението му, е 
разгледан на заседание на Светия синод, проведено на 3 април 1941 г.17 Висшият 
клир установява противоречие между ЗЗН и Екзархийския устав, в който се съ-
държат правилата за сключване на брак. В устава националната принадлежност 
не е посочена като пречка за сключване на брак. Членовете на Синода изказват 
своето недоволство от засягането на църковната автономия по въпроса за брака и 
налагането със светски закон на нови правила, регулиращи този въпрос. В след-
ващи заседания Светият синод отново разисква въпроса за смесените бракове и 
тяхното санкциониране, като със своите действия за признаване на подобни бра-
кове нарушава забраните в ЗЗН. С тези свои действия Българската православна 
църква преминава от обсъждане към активно противопоставяне на политиката на 
правителството по еврейския въпрос. Тази политика на църквата става още по-
активна след създаването на специализирана структура – Комисарство по еврейс-
ките въпроси (КЕВ) с Наредба от 26.8.1942 г.18 Само няколко дни след създаване-
то на КЕВ първо митрополит Стефан, а по-късно и всички членове на Светия си-
нод изпращат няколко протестни писма срещу новите мерки, насочени против ев-
рейското население19. 

През месец март 1943 г. започва депортиране на евреите от новите земи, 
готви се подобна акция и за евреите в по-големите градове на „старите терито-
рии”. Евреите от Кюстендил и Дупница са получили заповеди за депортиране, а 
тези от Пловдив са събрани на железопътната гара, което предизвиква не само 
протести, а необходимост от конкретни действия от страна на православната 
църква. Пловдивският митрополит Кирил пише прочутата телеграма до цар Бо-
рис ІІІ, с която го призовава за милост към евреите, а, след като не получава отго-
вор, заплашва, че ще се качи на влака заедно със своите съграждани, което отлага 
депортирането20. Митрополит Стефан съдейства за освобождаването на дупниш-
ките евреи21. Лидерите на православната църква дори временно приютяват в до-
мовете си местни равини, за да ги спасят от арест.  

Противопоставянето на Синода и настойчивостта на духовенството по еврей-
ския въпрос, води до организиране на среща на висшето духовенство с цар Борис ІІІ 
и министър-председателя Богдан Филов, проведена на 15 април 1943 г. в двореца 

                                           
17 Гласове в защита на гражданското общество, стр. 47 – 52. 
18 ДВ бр. 192/ 29.8.1942. 
19 Гласове в защита на гражданското общество, стр. 63 – 66. 
20 Вж. Коен, Л., Ти вярваш. С., 2012. 
21 Протокол №4 от 2.4.1943 г. от извънредна сесия на Светия Синод срещу опитите на 

правителството за изселване на евреи от различни градове на страната. В: Гласове в 
защита на гражданското общество, стр. 79. 
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Враня22. На срещата монархът произнася реч в защита на мерките срещу еврейското 
население и се води сериозен диспут между представителите на правителството и 
двореца и представителите на духовенството. За срещата подробни данни се съдър-
жат в протокол от заседание на Светия синод, проведено на 15 април 1943 г.23 

Допълнителен опит за противопоставяне на политиката на правителството 
е и речта на митрополит Стефан на 24 май 1943 г. пред храм-паметника „Алек-
сандър Невски”, в която софийският първосвещеник се обявява в защита на бъл-
гарската еврейска общност и остро се противопоставя на заповедта от 21 май 
1943 г.24 за изселване на софийските евреи в провинцията25.  

Позицията на българската православна църква по въпроса за съдбата на 
българските евреи, изградена след дълги обсъждания, придружени с разногласия, 
аргументирани спорове и коригиране на позиции, остава константна през периода 
на Втората световна война. Водеща роля в целия процес имат пловдивският мит-
рополит Кирил и софийският митрополит Стефан. С аргументи и лични действия 
те дават пример за достойно поведение, доблест и човеколюбие, като не делят ев-
реите на български и чужди граждани, а ги приемат като застрашени лица, които 
се нуждаят от защита.  

Българската православна църква се противопоставя на официалната поли-
тика на правителството, като се обявява в защита не на отделни лица, а на цялата 
еврейска българска общност. Със своята дейност тя предпазва българското об-
щество от насилие и произволи, непрекъснато напомняйки за неговата толерант-
ност. Българската православна църква би получила своето заслужено признание в 
списъка на праведниците на Яд Вашем26. Действията на българското духовенство 
показват последователност и настойчивост в отстояването на една хуманна пози-
ция. Позиция по процес, касаещ живота на хиляди хора, повторен в малко по-
различен формат през периода на социализма, за чийто рецидив в съвременната 
ни история не сме имунизирани. 

                                           
22 Филов, Б., Дневник, стр. 571. 
23 ЦДИА, ф. 791, оп. 1, а.е. 70, л. 88 и следв. Протокол № 6. 
24 ЦДИА ф. 284, оп. 1, а. е. 8191, л. 21. 
25 Протокол №19 от 27.5.1943 г. В: Гласове в защита на гражданското общество, стр. 93 

и следв.  
26 В института Яд Вашем (от иврит: памет и име) в Йерусалим е съставен Списък на правед-

ниците, в който са включени не-евреи, помогнали за оцеляването на членове на еврейската 
общност през периода 1933 – 1945 г. В него присъстват много политици, интелектуалци, 
духовни лица, дипломати, като от България са включени 20 праведника, сред които мит-
рополитите Стефан и Кирил. Единствената причина в него да не намери място Българската 
православна църква е правилото за включване само на физически лица. Това би било зас-
лужено признание за ролята на Българската православна църква за физическото оцеляване 
на българското население от еврейски произход в т. нар. „стари земи“, каквото тя не полу-
чи в достатъчна степен от българската наука, общественост и преса.  
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The issue of the subject of traffic crimes has not so far 
been the subject-matter of separate study in Bulgarian 
criminal law doctrine. 
That is the reason why this paper studies the particular 
features of the subject, shown in the various legal pro-
visions under Part ІІ of Chapter ХІ of the Criminal 
Code. 
The analysis shows that the issue of the particular fea-
tures of the subject of traffic crimes reveals certain 
specificities, which reflect the legislative understanding 
of the nature of traffic crimes in given period of time.  
Nowadays traffic crimes may be committed by both 
drivers of various means of transportation and any per-
son subject of criminal liability, having certain obliga-
tions with regard to traffic safety.  
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гл. ас. д-р Ралица Костадинова 

Особености на субекта 
на престъпленията, 
засягащи безопасността 
в транспорта  

 

В настоящата статия ще бъдат проследени спецификите на субекта, описан 
в отделните състави на престъпления, съдържащи се в Раздел ІІ на Глава ХІ от 
Наказателния Кодекс (наричан по-нататък „НК”). Така формулирана, задачата на 
изследване цели: от една страна, да обоснове изводи относно специфичните 
признаци на субекта на транспортното престъпление и, от друга, да изясни тен-
денцията в правното регулиране на този въпрос. За тази цел ще бъде изполван ис-
торическият метод, чрез който да се анализира развитието на концепцията за су-
бекта на транспортните престъпления в българското наказателно законодателст-
во; нормативен подход, който цели да разкрие действителното съдържание на 
правните норми, както и критико-аналитичен метод, чрез който се стига до опре-
делени предложения за промяна на действащото законодателство в областта на 
транспортните престъпления.  

І. Периоди в развитието на концепцията за субекта  

1. Наказателното законодателство до 1956 г.  

Прегледът на железопътните престъпления, уредени в Допълнителния от-
дел към Отоманския наказателен закон, прилаган след 1884 г. и в Наказателния 
закон (наричан по-нататък „НЗ”) от 1896 г., показва, че те не съдържат специфич-
ни признаци относно субекта на транспортните престъпления. Ето защо всяко ед-
но наказателноотговорно лице (според специфичните изисквания на съответния 
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наказателен закон) е можело да извърши и транспортно престъпление1. 
Предвидена е само една хипотеза на особен субект, а именно служител на 

железницата. В този случай наказателната отговорност e била предвидена в чл. 
407, ал. 1 от НЗ и e обхващала случаите на умишлено или по непредпазливо изла-
гане на опасност на живота или имота на лица, намиращи се върху или около 
„железопътень влакь”. Ето защо може да се приеме, че през този период от разви-
тието на железниците, вече се е отчитала важността на трудовата дисциплина за 
опазването живота и здравето на пътниците. Тази концепция e доразвита в НК от 
1956 г., когато за един от видовете транспортни престъпления е предвиден особен 
субект, а именно работник или служител по транспорта. Това положение коре-
спондира с разбирането по онова време, че обект на правна защита са обществе-
ните отношение във връзка с трудовата дисциплина. Ето защо наказателна отго-
ворност за нарушения на трудовата дисциплина, водещи до аварии, брак и ката-
строфи в транспорта, са можели да носят само работниците и служителите по 
транспорта.  

2. Наказателната кодификация от 1956 г.  

Прегледът на правната уредба на транспортните престъпления след 50-те 
години на ХХ в. показва известен дуализъм при конструиране признаците относ-
но субекта на транспортното престъпление. Така в НК от 1956 г. наред със случа-
ите, когато се изисква особен субект, а именно работник или служител по транс-
порта (вж. членове 333, 334 и 337, букви г) и д) от НК), съществуват и други ви-
дове транспортни престъпления, които могат да бъдат извършени от всяко едно 
наказателноотговорно лице.  

Във връзка със същинското транспортно престъпление (чл. 333 от НК) 
следва да се отбележи, че изискването субектът да е работник или служител на 
транспорта се прилага до 1982 г. Така в случаите на катастрофи с жертви (загина-
ли или ранени), извършени от водачи на автомобили, които не са в системата на 
обществения транспорт, отговорността е била реализирана по съставите за 
убийство или телесна повреда при професионална непредпазливост (чл. 123 и чл. 
134 НК). По повод на това съдебната практика нееднократно е давала указания в 
кои случаи е налице това особено качество. За придобиване качеството на работ-
ник по транспорта по смисъла на чл. 342, ал. 1 от НК е необходимо наличие на 
две условия: първо, водачът да управлява моторно превозно средство за превоз на 
пътници или товари, което е включено във ведомствения транспорт или тран-
спорта за общо ползуване; второ, на водача да е възложено извършването на дей-
ност по управлението на превозното средство чрез сключване на трудов договор, 

                                           
1 Относно качествата на субекта на престъплението през различните етапи от развитие-

то на наказателното законодателство вж. Гиргинов, А. Наказателно право на Републи-
ка България. Обща част. Курс лекции. Второ основно преработено и допълнено изда-
ние, С., Софи-Р, 2009, стр. 81. 
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назначение или друг акт на съответния орган на предприятието, обществената 
организация или кооперацията2.  

3. Измененията на Наказателния кодекс от 1982 г.  

Със ЗИДНК от 1982 г. чл. 342, ал.1 от НК е изменен в посока отпадане на 
изискването деецът да е работник или служител по транспорта. Изискването за 
особен субект се запазва само в ал. 2 на чл. 342 от НК, който криминализира на-
рушаването на правилата за експлоатация и ремонт. Това е съвсем разбираемо, 
предвид факта, че дейността по ремонт и техническа експлоатация се извършва 
предимно от работници или служители по транспорта, докато управление на 
транспортно средство може да осъществи всеки.  

4. Изводи 

Направеният кратък преглед показа, че в историята на наказателното зако-
нодателство по транспортните престъпления се открояват два важни момента. 
Първият е свързан с възприемането на концепцията за общия субект на престъп-
ленията, засягащи транспортната безопасност. Вторият е повлиян от плановото 
стопанство и изискването за стриктно спазване на трудовата дисциплина в об-
ластта на транспорта. Това обуславя въвеждането на изискване за особен субект, 
защото само работник или служител по транспорта може да наруши трудовата 
дисциплина и да извърши транспортно престъпление. Липсата на това качество 
променя правната квалификация и е основание за търсене на отговорност за съот-
ветното непредпазливо престъпление против личността.  

Предвид установения дуализъм при решаването на въпроса за субекта на 
транспортните престъпления в исторически план, интерес представлява въпросът 
каква е действащата правна уредба и какво е съвременното състояние на разглеж-
дания проблем.  

ІІ. Особености на субекта на отделните видове транспортни престъпления 
по действащото наказателно законодателство 

1. Транспортни престъпления с общ субект 

1.1. Субект на общоопасното унищожаване или увреждане на транспортно 
средство, което създава опасност за живота или имота на хората по чл. 340, ал. 1 
от НК, може да бъде всяко физическо лице, което е достигнало определена въз-
раст и се намира в състояние на вменяемост.  

Възможно е престъплението да се осъществи при условията на посред-

                                           
2 Решение № 42 от 1.ХII.1973 г. по н. д. № 37 от 1973 г. на ОСНК.  
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ствено извършителство, а именно когато деецът използува наказателно неотго-
ворни лица: малолетни или невменяеми или непълнолетни, които не разбират 
свойството и значението на това, което вършат, или не могат да ръководят пос-
тъпките си. Според съдебната практика такава ще е хипотезата, когато малолетни 
лица (например лица на девет години) биват мотивирани да отнемат крепежни 
елементи от железния път с цел да бъде избегната наказателна отговорност. Раз-
бира, се в този случай наказателното производство следва да бъде образувано 
спрямо пълнолетното лице за неговото деяние в качеството му на посредствен из-
вършител. Така малолетните лица се явяват своеобразно „оръдие” на престъпле-
нието, което наказателноотговорното лице използва, за да осъществи в действи-
телността престъпното си намерение.  

Общ субект се изисква и при престъпления в областта на въздушния тран-
спорт (чл. 340, ал. 2; 341а; 341б; 341в от НК). Отговорността за извършването на 
тези посегателства възниква при наличието на признаците на всяко едно наказа-
телноотговорно лице, а именно физическо лице, възраст, вменяемост.  

Престъпното премахване на знаци или сигнали, свързани със сигурността 
на движение в транспорта (чл. 344, ал. 1 от НК), може да се извърши от всяко ед-
но наказателноотговорно лице. Сходно е положението и при престъпно управле-
ние на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества или техни анало-
зи по чл. 343б от НК, където субект на престъплението може да бъде всяко нака-
зателно отговорно лице, което управлява моторно превозно средство в състояние 
на опиянение.  

Вече бе споменато, че според действащата до 1982 г. редакция на чл. 342, 
алинеи 1 и 2 от НК субект на престъплението по чл. 342 от НК са били само ра-
ботници или служители по транспорта. Поради това посегателствата в областта 
на транспортната безопасност са се квалифицирали по два начина:  

1) като транспортни престъпления по членове 342 и 343 от НК или  
2) като престъпления против личността по чл. 123, чл.134 и чл.115 от НК 
в зависимост от това дали субектът е работник или служител по тран-

спорта. В основата на това положение е разбирането, заимствано от съветското 
наказателно законодателство, че, когато се нарушават правилата за движение по 
пътищата от работник или служител по транспорта, деянието представлява по-
голяма степен на обществена опасност.  

По-късно в теорията и съдебната практика се приема, че разграничението е 
неоснователно по следните причини: първо, разликата в санкциите е минимална, 
а трудности при решаване на въпроса кои са работници и служители по транс-
порта са значителни; второ, по-леко се третират грешките, когато са извършени 
от работници и служители по транспорта, тъй като ежедневно са поставени в 
опасни ситуации; трето, с развитие на транспорта се увеличава броят на любите-
лите шофьори, които стават повече, отколкото работниците по транспорта; чет-
върто, при умишлените посегателства, лицата които не са работници и служители 
по транспорта, биват наказвани по чл. 115 и следв. и чл. 128 от НК, вместо по 
чл. 342, ал. 1 от НК; пето, стига се до липса на наказателна отговорност, когато са 
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причинени значителни имуществени вреди от любители шофьори3.  
В резултат на новата концепция за транспортните престъпления през 

1982 г. със Закон за изменение и допълнение на НК4 е премахнат допълнителният 
признак относно качествата на субекта на престъплението по ал. 1 на чл. 3425. В 
сега действащата правна уредба изискването за особен субект се прилага само в 
чл. 342, ал. 2 НК по обясними причини. Там е уредена отговорността при нару-
шаване установените правила за експлоатация и ремонт на транспортните сред-
ства, на пътищата и съоръженията, а тези дейности обикновено се извършват по 
силата на трудови правоотношения. Ето защо съвсем логично и обосновано там е 
останало изискването работник или служител по транспорта да бъде субект на 
престъплението.  

Според действащата редакция на чл. 342, ал.1 от НК и практиката по при-
лагането му може с основание да се твърди, че субект на разглежданото престъп-
ление са всички наказателноотговорни лица, притежаващи или непритежаващи 
свидетелство за управление, които при управление на подвижен железопътен 
състав, въздухоплавателно средство, моторно превозно средство, плавателен съд, 
бойна или специална машина допуснат нарушение на правилата за движение и с 
това виновно причинят съставомерни последици. Така наказателна отговорност 
по чл. 342, ал. 1 от НК могат да носят както водачите на транспортни средства, 
така и началниците на летища, гари и пристанища; диспечерите, маневристите и 
други6. Критерият в случая е дали тези лица са длъжни да спазват установените 
правила за безопасност. Ако тези правила са адресирани до тях, то и отговор-
ността за тяхното неспазване, което е довело до създаване на опасност, ще бъде 
реализирана спрямо тях.  

В наказателноправната литература се срещат и становища, че субект на 
престъплението може да бъде всяко наказателноотговорно лице, което факти-
чески управлява превозно средство. Ако се възприеме това мнение, трудно ще се 
обясни на какво основание лице, което дава указания или това, което преотстъпва 
управлението на друго лице, е субект на престъплението. Във връзка с това Вър-
ховният съд на РБ е имал повод да се произнесе, че „субекти на тези престъпле-
ния са и лицата, които не манипулират непосредствено с механизмите и прибо-
рите на транспортните средства или машини, но дават задължителни разпореж-

                                           
3 Вж. Лютов, К., Престъпления по транспорта. Правна мисъл, 1983, № 1, стр. 77 и следв.  
4 ДВ, бр. 28 от 1982 г.  
5 Въпреки тази промяна в специализираната литература все още се твърди, че субект на 

престъплението по чл. 342, ал. 1 е работник и служител по транспорта, което е неприем-
ливо с оглед на съвременната правна уредба. Вж. Илиев, Г., Иванов, В., Разследване на 
пътнотранспортни произшествия. – В: Методики за разследване на престъления. 
Сборник. Том втори. С., Нациоанална следствена служба, 2005, стр. 163–266.  

6 Наказателно право на НРБ. Особена част. Том втори, под ред. на К. Лютов, С., 1987, 
ВИ на МВР, стр. 66.  
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дания по движението им”7. Ето защо фактическото боравене с транспортното 
средство е най-често срещана хипотеза, но не е единствена. Когато правоспосо-
бен водач преотстъпи управлението на пиян водач, който осъществява състава по 
чл. 342, ал. 1 от НК, ще носи отговорност за настъпилите съставомерни последи-
ци, резултат от пияното състояние на водача8. Това положение намира своето ос-
нование в забраната, която Законът за движението по пътищата (наричан по-
нататък „ЗДвП“) установява в своя чл. 102, а именно: „На водача, собственика 
или упълномощения ползвател на моторно превозно средство се забранява да 
предоставя моторното превозно средство на водач, който е под въздействие на ал-
кохол, наркотици или други упойващи вещества, или на неправоспособен водач”9. 

Във връзка с качествата на субекта на престъплението по чл. 342, ал. 1 от 
НК следва да се отбележи, че правно ирелевантен за квалификацията на деянието 
е фактът дали деецът е правоспособност или не. За разлика от разпоредбите на 
чл. 123, ал. 1 и 2 от НК и чл. 134, ал. 1 и 2 от НК, където това обстоятелство обу-
славя самата правна квалификация, в разглеждания случай това следва да се от-
чита при индивидуализация на наказанието. Във връзка с това de lege ferenda мо-
же да се предложи създаването на по-тежконаказуем състав, който да се прилага 
за случаите, когато нарушаването на правила за безопасност в транспорта е из-
вършено от неправоспособно лице.  

Отговорността по чл. 342, ал. 1 от НК няма да се прилага, когато водачите 
на специални и самоходни машини управляват същите при извършване на рабо-
тата, за която са предназначени и пригодени и вследствие на нарушаване на съот-
ветните правила за безопасност причинят съставомерни последици. В тези слу-
чаи те ще носят отговорност по чл. 123 или чл. 134 от НК, защото се засягат об-
ществените отношения, свързани с безопасността на труда, а не тези, свързани с 
транспортната безопасност.  

Интересен е въпросът каква е предвидената отговорност за пешеходец, 
който нарушава правила за движение и създава опасност за движението на други 
участници. Според съдебната практика деянието на пешеходеца няма да се ква-
лифицира по чл. 342, ал. 1 от НК, защото той не управлява транспортно средст-
во (а това е обективен признак от състава на престъплението)10. Във връзка с това 

                                           
7 Вж. Постановление на Пленума на Върховния съд № 1 от 17.1.1983 г. по н. д. № 8/82 г., 

т. 1  
8 Вж. Решение № 171 от 29.6.1982 г. по н. д. № 162 / 82 г., І н. о. Съдебна практика на 

Върховния съд на Република България. Наказателна колегия. 1989. Съюз на юристите, 
стр. 73. 

9 Изм, ДВ, бр. 51 от 2007 г. 
10 ВС приема, че „самият пешеходец, който извършва движение по улиците и пътищата 

може да причини транспортно произшествие с вредни последици, но макар и неговата 
дейност в това отношение да е правно регламентирана с чл. 128 до 135 ППЗДвП, но не 
е източник на повишена опасност. (вж. Решение № 362 от 25.9.1990 г. по н.д. № 29 от 
1990 г. ІІІ н.о. на ВС).  
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отново се поставя въпросът нужно ли е управляването да продължи да съществу-
ва като обективен признак в състава на същинското транспортно престъпление.  

Безспорно има основания за криминализиране само на дейността, свързана 
с управление на транспортни средства, защото по този начин транспортната дей-
ност се превръща в източник на повишена опасност. Не може обаче да се прене-
брегне и фактът, че пешеходците също оказват влияние върху безопасността на 
транспортната дейност. Именно тя – разбирана като дейност, източник на пови-
шена опасност – може да бъде засегната и от деянието на пешеходец. То, от своя 
страна, може да доведе до нарушение на правилата за движение от друго лице 
(напр. водач на транспортно средство) и от това да настъпят тежки последици.  

Ето защо удачно би било да се помисли в посока на разширяване прилож-
ното поле на състава, като субекти на престъплението по чл. 342, ал. 1 от НК да 
бъдат всички участници в движението. De lege ferenda удачно би било текстът на 
чл. 342, ал. 1 от НК да се редактира в следния смисъл: 

„Който наруши правила за движение ...”.  
Предвид направения анализ, може да се обобщи, че субект на престъпление-

то по чл. 342, ал. 1 от НК е всяко наказателноотговорно лице, което с поведението 
си нарушава правила за безопасност, в резултат на което настъпват указаните в 
НК последици.  

1.2. Прегледът на правната уредба показва, че при действащото наказател-
но законодателство субектът при повечето транспортни престъпления е описан 
като общ чрез термина „който”. Следователно транспортното престъпление може 
да бъде извършено от всяко наказателноотговорно лице, т. е. физическо лице, 
достигнало определена възраст и действало в състояние на вменяемост. Макар 
и основателно, това твърдение не винаги е било безспорно.  

В началото на 70-те години на ХХ в. във връзка с постиженията на научно-
техническия прогрес и взаимодействието на човека и транспортните средства в 
чуждата литература се въвежда понятието „специална вменяемост”, наред с кла-
сическото определение за вменяемост11. С него се обозначава наличието на пси-
хофизически качества, необходими за осъществяването на по-сложните техни-
чески функции. Във връзка с това се твърди, че човек, необучен да управлява са-
молет, морски или речен съд, не се отличава от невменяем, който управлява тран-
спортно средство12. Ето защо се предлага в специалните закони, към които преп-
раща НК, да бъде направено пълно и детайлно качествено и количествено описа-

                                           
11 Вж. Гринберг, М., Еще раз о специальной вменяемости и о юридически значимой 

причинной связи. Государство и право, 2007, № 3, стр. 104–108; също вж. Совершенс-
твование мер борбы с преступностью в условиях научно-технической революции. Отв. 
ред. В.Н. Кудрявцев. М., Наука, 1980, стр. 107-114; Гринберг, М., Психофизиологи-
ческие возможности человека и уголовная ответственость. Советское государство и 
право, 1974, № 12, стр. 70-75. Нашето наказателно право освен вменяемост се използ-
ва термина „намалена вменяемост” и то с чисто теоретични цели.  

12 Вж. Гринберг, М., Еще раз о специальной вменяемости и о юридически значимой 
причинной связи. Государство и право, 2007, № 3, стр. 105.  
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ние на тези качества, защото от тях се определя безопасното осъществяване на 
транспортната дейност, както и на правилната оценка за тези възможности. Ос-
новният аргумент за въвеждането на тази т. нар. „специална вменяемост” е свър-
зан с разширяване на възможността за търсене на наказателна отговорност на 
лицата за общественоопасните последици от техните деяния. Така, ако едно 
лице отговаря на изискванията за боравене с конкретното транспортно средство, 
то и очакванията към него за бдителност и акуратност, ще бъдат по-високи. Су-
бективният признак на небрежността, описан чрез израза „е могъл и бил длъжен” 
ще бъде доказан по безспорен начин при въвеждането на тази т. нар. специална 
вменяемост. Във връзка това могат да се споделят някои несъгласия. Изискването 
за притежаване на определени подготовка, знания и навици не следва да се отъж-
дествява със специална (особена вменяемост). Това са необходими качества за 
осъществяване на дейността по управление или ремонт на транспортното средст-
во и те следва да бъдат притежавани от всяко лице, което има придобита правос-
пособност13. Самият факт на притежаване на правоспособност за управление на 
транспортно средство не е съставомерен признак на състава на транспортното 
престъпление. Ето защо и неправоспособното лице също е субект на разглежда-
ните престъпления, а фактът на неправоспособността следва да се отчете от съда 
при индивидуализацията на наказанието като отегчаващо отговорността обстоя-
телство.  

В само една хипотеза фактът на управление на транспортно средство, а 
именно на МПС, без правоспособност е самостоятелно престъпление по НК. 
Следва да се отбележи обаче, че елемент на състава е предходно осъждане на дее-
ца за същото деяние. Във връзка с това може да се препоръча de lege ferenda да се 
обособи квалифициран състав на същинското непредпазливо транспортно прес-
тъпление по чл. 343 от НК, когато деянието (причиняване на транспортна катаст-
рофа с вреди) е извършено от неправоспособно лице. 

2. Транспортни престъпления с особен субект 

Диспозицията на ал. 2 от чл. 342 от НК описва субекта на престъплението 
като особен и имащ качеството работник или служител по транспорта. Относ-
но особените качества на субекта на същинското транспортно престъпление Пос-
тановление № 1 от 1977 г. на Пленума на ВС дава съществени указания. Приема 
се, че субекти на престъплението по чл. 342, ал. 2 от НК са работници или служи-
тели по транспорта, на които по надлежния ред е възложена дейност в държавния 
или обществения сектор по експлоатацията или по ремонта на подвижния състав, 
на пътя или на съоръженията, когато нарушат правилата за експлоатация или 
изискването за добро качество на ремонта и с това причинят съставомерни пос-
ледици. Възлагането на дейността следва да се основава на заповед, трудов дого-

                                           
13 В този смисъл вж. Михайлов, Д., Проблеми на автомобилния транспорт. В: Проблеми 

на наказателното право. Особена част. С., Сиела, 2008, стр. 521. 
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вор или други нормативнопредвидени способи, а нейният обем включва права и 
задължения по ръководене, контрол или извършване на конкретна работа по екс-
плоатацията или ремонта. Те се определят в самия акт за възлагане на дейността, 
в друг акт или произтичат от характера на работата. 

Трябва да се има предвид и фактът, че качеството на работник по транспор-
та се придобива от един специалист в тази сфера на транспортни отношения в 
случаите, когато му бъде поверено по надлежния ред управлението на моторно 
превозно средство за превоз на хора или стоки от ръководството на предприятие, 
учреждение, кооперация или обществена организация. Във връзка с това следва 
да се отбележи, че специализираните органи на МВР-КАТ издават на водачите 
свидетелство за управление за съответните категории на правоспособност. Те 
обаче не възлагат управляването на конкретно моторно превозно средство на во-
дача, а само контролират дали правилно е възложено същото с оглед на придоби-
тата правоспособност от управляващия въз основа на ЗДвП и Наредбата за подго-
товката, отчетността и изискванията за годност на водачите на моторни превозни 
средства. Възлагането на работа по управлението на конкретно моторно превозно 
средство се извършва от компетентните органи на съответните предприятия, уч-
реждения, кооперации и обществени организации. Следователно качеството на 
работник по транспорта не се създава от факта на притежаване на свидетел-
ство за управление, а от акта на съответния орган за възлагане работа по уп-
равление на моторното превозно средство14. 

Предвид всичко казано по-горе, може да се обобщи, че работник или слу-
жител по транспорта по смисъла на чл. 342, ал. 2 от НК е: лице, което извършва 
дейност в едно от трите направления (управление; техническа или стопанска екс-
плоатация; ремонт на подвижния състав, на пътищата, на съоръженията); дей-
ността следва да е възложена по съответния ред15; дори повереното превозно 
средство да не е регистрирано в КАТ или да е технически неизправно, качеството 
си остава16. С оглед на това per argumentum a contrario не са работници или 
служители по транспорта: 1) лицата, на които не е възлагано управлението17; 
2) водачите на колесен трактор и силажокомбайните18; 3) ако автомобилът е пре-
доставен за лично ползване19. Ако лицето не притежава посочените особени ка-
чества, но въпреки това извърши посочената общественоопасна дейност, то отго-
ворността ще се квалифицира по чл. 123 или чл. 134 от НК, които предвиждат на-
казателна отговорност за престъпления при професионална непредпазливост.  

Особен е и субектът на престъпното управление на МПС в срока на изтър-

                                           
14 Вж. Решение № 16 от 1975 г. 
15 Вж. решение № 1030 от 1970 г.  
16 Вж. решение № 1121 от 1977 и решение № 707 от 1980 г.  
17 Вж. решение № 1039 от 1971 г.  
18 Вж. решение № 498 от 1973 г.  
19 Вж. решение № 529 от 1975 г. 
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пяване на наказанието лишаване от право да се управлява моторно превозно 
средство. Това може да бъде всяко наказателноотговорно лице, което вече е ли-
шено от правоуправление по ал. 1 и което вече е било наказвано за това по адми-
нистративен ред за такова нарушение. 

Предвид направеният конкретен анализ на отделните видове транспортни 
престъпления и техните субекти, може да се заключи, че те не са група престъп-
ления с особен субект. Когато това съществува, то произтича от особеностите на 
конкретната изпълнителска дейност. Като цяло транспортните престъпления са 
престъпления с общ субект и могат да бъдат извършени от всяко едно лице. Фак-
тът, че извършителят е правоспособен или не, би следвало в някои от случаите 
(тези по членове 342 и 343 от НК) да бъде основание за приложимост на по-
тежконаказуем състав. Във всички останали случаи особеностите на субекта ще 
се отчетат при индивидуализация на наказанието.  

ІІІ. Дискусионни въпроси във връзка със субекта 
на транспортните престъпления 

1. Пешеходецът като субект на транспортно престъпление 

От теоретична гледна точка, интерес представлява случаят, когато правила-
та за движение бъдат нарушени от пешеходци и в причинна връзка с тях настъпят 
визираните в НК последици, а именно смърт, телесни повреди или значителни 
имуществени вреди. Предвид действащата правна уредба, с категоричност може 
да се твърди, че няма да е осъществено транспортно престъпление, защото 
чл. 342, ал. 1 от НК определя, че нарушаването на правила се извършва при „уп-
равление на ...”, т. е. деянието може да се осъществи само от водачи на транспорт-
ни средства. След като деянието се осъществява при управление на транспортно 
средство, то остава неразрешен въпросът за отговорността на пешеходците, които 
също биха могли със своето поведение да причинят или да допринесат за транс-
портно правонарушение (например пешеходец преминава на червена светлина на 
светофарната уредба, т. е. като нарушава правила за движение по пътищата). Ако 
в резултат на това деяние настъпят последиците, визирани в чл. 343 от НК, то от-
говорността на пешеходеца ще се ангажира само по линия на административно-
наказателната отговорност, визирана в ЗДвП. Това е така, защото пешеходецът не 
е субект на престъплението по чл. 342, ал. 1 от НК, тъй като не „управлява” тран-
спортно средство. Понастоящем деянието би могло да се квалифицира като не-
предпазливо убийство, ако се докаже, че пешеходецът е могъл и е бил длъжен да 
предвиди, че от неговото поведение ще настъпи катастрофа и увреждане на оста-
налите участници в движението или като умишлено убийство, ако е осъзнавал 
опасността за увреждане и именно това е желал да постигне.  

Следва да се отбележи, че в чужди законодателства (напр. чл. 269 от НК на 
Молдова) се предвижда отговорност за пътници, пешеходци или други участници 
в движението, които, като са нарушили установените правила, са предизвикали 
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последиците, предвидени в чл. 343 от НК. Предвиденото наказание е лишаване от 
свобода от 2 до 6 години и глоба от 300 до 800 условни единици. В наказателното 
законодателство на Русия също съществуват състави, които предвиждат отговор-
ност за пешеходци. Например чл. 268 от НК на Русия криминализира нарушава-
нето на правила, обезпечаващи нормалната работа на транспорта от участниците 
в движението – пътници, пешеходци и др., различни от водачите на МПС, в слу-
чаите, когато деянието е довело до причиняване на смърт, тежка телесна повреда 
или средна телесна повреда по непредпазливост. По-тежко се наказват случаите, 
когато е причинена смърт на две или повече лица.  

Подобен законодателен опит може да бъде възприет и в българския НК, тъй 
като поведението на пешеходците не рядко става причина за тежки катастрофи. В 
тези случаи отговорността се понася от водачите на МПС, които в желанието си 
да опазят неприкосновеността и живота на пешеходеца (напр. пресичащ на чер-
вен сигнал на светофарната уредба), допускат нарушение на правилата за движе-
ние и увреждат други участници в движението. Ето защо може да се помисли в 
насока на криминализиране на противоправното поведение и на пешеходеца. 
Възможни са два подхода:  

1) първият е чрез премахване на обективния признак от състава – „при уп-
равляване” в чл. 342, ал. 1 от НК и  

2) вторият би се осъществил чрез замяна на израза „който” с „участник в 
движението”, като не е изключено съчетание и от двата подхода.  

De lege ferenda може да се помисли в насока криминализиране на неправо-
мерното поведение на пешеходците, което е довело до смърт, телесни повреди 
или значителни имуществени вреди. Това може да се осъществи, ако признакът 
„при управление” отпадне от диспозицията на чл. 342, ал. 1 от НК.  

2. Усложнения с оглед участието на няколко лица в транспортно 
престъпления 

В наказателното право с термина „независимо съпричиняване” се обозна-
чава хипотезата, когато две лица независимо едно от друго вършат участват в ед-
но непредпазливо престъпление20. Ето защо „съпричиняването е такава структура 
на наказателноправно релевантно причинно отношение, при което структурите на 
две или повече самостоятелно и непредпазливо започнати причинни връзки се 
сливат в една обща структура на един причинен процес, в която самостоятелните 
структури могат да изменят същността си и от причина да станат условие, а на-
стъпилият резултат се обуславя само като резултат от съвкупното проявление на 

                                           
20 Според В. Бузов термините независимо съизвършителство и независимо съпричиня-

ване са наименования на един същ институт, което не споделяме. В първия случай се 
визира участие на две или повече лица при осъществяване на изпълнителното деяние 
на умишлено престъпление, а в другия – в непредпазливо престъпление. Срв. Бузов, 
В., Причината връзка в социалистическото наказателно право. С., БАН, 1964, стр. 176.  
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всички причинни структури, започнали действието си като самостоятелни при-
чинни процеси”21. 

Възможно е няколко различни лица независимо едно от друго да нарушат 
еднакви (различни) правила за движение, експлоатация или ремонт на транспор-
тно средство и в резултат на това да настъпят последиците, предвидени в НК. В 
този случай ще е налице независимо съпричиняване при същинското транспорт-
но престъпление, ако са налице следните основни белези: 

 1) едно престъпление; 
 2) в него участват повече от едно наказателноотговорни лица; 
 3) причинна връзка между поведението на лицата и 
 4) непредпазливо отношение към настъпилите последици22. 
При независимото съпричиняване на непредпазливото престъпление участ-

ват няколко лица и това довежда до създаването на опасност или настъпването на 
един и същ резултат, предвиден в конкретна норма в НК. Възможно е основание-
то за отговорността да е престъпно бездействие, когато лицата са били норматив-
но задължение да действат. В този случай логично би било по отношение на все-
ки от съпричинителите да се търси отговорност за извършеното едно общо прес-
тъпление, а различната степен на съпричиняване да окаже влияние върху инди-
видуализацията на наказанието.  

Въпросът за индивидуализацията на отговорността при независимо съпри-
чиняване на транспортно престъпление намира в съдебната практика своя циф-
ров еквивалент чрез процентно изражение или определяне на дялове във връзка с 
гражданскоправното обезщетяване. Показателно в това отношение е решение 
№ 81 от 14.2.2008 г. на ВКС. В процесния случай съдът е заключил, че за настъп-
ване на вредоносния резултат вина имат и двамата водачи, като допуснатите от 
единия водач нарушения са допринесли в по-голяма степен, а именно 75 %. За да 
констатира това, съдът е установил, че деецът е управлявал МПС с твърде висока 
и неразрешена скорост, имал е значително по-голяма възможност да възприеме 
възникналата опасност на пътното платно. Същевременно той е предприел дей-
ствия да намали скоростта, а пострадалият е изпълнил задължението да подаде 
светлинен сигнал за промяна посоката на движение, но не е преценил високата 
скорост на другия автомобил. От друга страна, пострадалият, който също е водач 
на автомобил и участник на пътя, като предприел маневра завиване на ляво, е по-
дал светлинен сигнал за това, но не е съобразил местоположението и скоростта на 
движение на другия автомобил. Той е имал техническа възможност, ако е ползвал 
огледалото за обратно виждане, като ударът е причинен поради високата скорост 
на автомобила, управляван от втория ответник, който след възникване на препят-

                                           
21 Вж. Бузов, В., Причината връзка в социалистическото наказателно право. С., БАН, 

1964, стр. 197-198. 
22 Нересян, В., Неосторожная вина: проблемы и решения. – В: Уголовное право: страте-

гия развития в ХХІ веке. Материалы международной научно-практической конферен-
ции, 29-30 января 2004 г. Московская государственая академия, М., 2004, стр. 166. 
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ствието не е предприел никакви действия да намали скоростта или да спре. Ето 
защо размерът на съпричиняването от пострадалия се определя от съда като 
1/423. Макар и малък, приносът е налице и не дава основание за изключване на 
отговорността на водача, а следва да се отчете при индивидуализиране на наказа-
нието.  

Подобна практика на цифрово изразяване на съотношението на съпричиня-
ване се използва и при обезщетяване на вреди от граждански деликти в областта 
на транспорта. Това е разбираемо, предвид факта, че транспортното престъпле-
ние е вид транспортно правонарушение, при което степента на обществена 
опасност с оглед на причинените вреди е изключително висока в сравнение с ос-
таналите деликти по транспорта. Ето защо изучаването на транспортните 
престъпления не може да се откъсне от цялостното учение за правонарушенията 
и в частност деликтите по транспорта. Описаният по горе случай от съдебната 
практика показва, че е възможно съпричинител в престъплението да бъде и пост-
радалото лице.  

Във връзка с това съвсем основателно се твърди, че „в генезиса на прес-
тъпленията по непредпазливост ролята на пострадалия има по-голямо значение, 
отколкото при умишлените престъпления като цяло”24. Прави впечатление, че за 
обозначаване на съпричиняването от пострадалия в съдебната практика по транс-
портните престъпения често се използва изразът „съвина” на извършителя и на 
пострадалия, който е условен и неточен по следните съображения. Първо, с него 
се обозначава хипотезата, когато наред с виновното поведение на дееца постра-
далият също е допринесъл за собственото си увреждане (като нарушава правила-
та за безопасност на движението). Ето защо от наказателноправна гледна точка 
правилно е да се говори за „съпричиняване от пострадалия”, а не за съвина. Вто-
ро, както е известно, вината е отношение на дееца към обществената опасност на 
извършеното от него деяние и към настъпилите общественоопасни последици. 
Следователно пострадалият не може да формира вина по смисъла на наказател-
ното право, но може да улесни настъпването на престъпния резултат25.  

3. Наказателна отговорност за преотстъпване на моторно превозно средство 

Известно е, че Законът за движение по пътищата забранява да се отстъпва 
управлението на МПС на лица, които са неправоспособни, или на лица, които са 
употребили алкохол или друго упойващо вещество. Освен предвидената адми-
нистративнонаказателна отговорност за това в чл. 174, при извършването на това 
деяние може да настъпят и наказателноправни последици. Така например според 
                                           
23 Вж. Решение № 81 от 14.2.2008 г. на ВКС по т. д. № 659/2007 г., II о.  
24 Вж. Панев, Б., Престъпления по непредпазливост (криминологични проблеми). С., На-

ука и изкуство, 1979, стр. 18.  
25 В гражданското право съпричиняването от страна на пострадалия се прилага чл. 51, 

ал. 2 от Закона за задълженията и договорите.  
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съдебната практика водачът на МПС, който допуска това нарушение (преотстъпва 
МПС на пияно лице) и ако бъде осъществен състав на престъпление по транс-
порта от лицето, на което е преотстъпено управлението, също ще носи отговор-
ност по съответния текст от НК.  

Отговорността за преотстъпване на МПС е била обект на анализ в Тълку-
вателно решение № 38 от 1964 г. на ОСНК на Върховния съд. Според посоченото 
решение водач на моторното превозно средство ще осъществи състав на транс-
портно престъпление, когато предостави управлението на същото на лице, което 
няма свидетелство за правоуправление, и последното причини автопроизшествие, 
от което произлязат предвидените в закона вредни последици. Това е така, защото 
в случая се касае за причиняване по непредпазливост на един обществено опасен 
резултат от две лица. Единият причинител от тях е лицето, което в нарушение 
правилата на упражняваното от него занятие преотстъпва, а другият е този, който 
поема управлението на моторното превозно средство и със своето деяние непос-
редствено причинява общественоопасните последици, предвидени в съответния 
престъпен състав. Всяко едно от деянията на преотстъпващия и на непосредстве-
но управляващия превозното средство поотделно съставляват причина за винов-
ното причиняване на състава на престъплението. Така преотстъпващият поставя 
причините за възможното настъпване на една авария или злополука с факта на 
предоставяне на управлението на моторното превозно средство на едно лице, кое-
то няма никакви познания или притежава недостатъчна квалификация за управ-
ляване на автомобил и спазване правилата за движение. Непритежаващият свиде-
телство за правоуправление, който управлява моторното превозно средство и кой-
то не е в състояние да се съобрази или не се съобразява с правилата за движение 
поради незнание или липса на квалификация, превръща възможността за настъп-
ване в действителна авария или злополука. Следователно отговорността на уп-
равляващия превозното средство, без да притежава правоспособност, се обуславя 
от поведението му да не се съобразява с установените правила за движение и 
факта на причиняване на престъпните последици. От друга страна, отговорността 
на лицето, което предоставя управлението на моторното превозно средство на 
неправоспособното лице, се основава на личното му нарушение на изрично пред-
видена в нормативен акт забрана за извършване на подобна дейност и следова-
телно в случая става въпрос за отговорност за чужди виновни действия.  

Съдебната практика е изследвала задълбочено въпроса как следва да се ква-
лифицира деянието на непосредствено управляващия моторното превозно средство 
и това на преотстъпващия, ако първият се е намирал в пияно състояние по време на 
извършване на престъплението. По отношение на първото лице следва да се при-
ложи съответният по-тежко наказуем състав на транспортно престъпление. Във 
връзка с преотстъпващия са възможни няколко хипотези, които могат да се обоб-
щят по следния начин. Първо, когато самият преотстъпващ се е намирал в пияно 
състояние по време на предоставяне управлението на моторното превозно средство 
на лице, което се намира също в пияно състояние, и последното извърши злополу-
ката. В този случай е без значение дали непосредствено управляващият моторното 
превозно средство е правоспособен или не. Предоставянето на моторното превозно 
средство да се управлява от лице, което се намира в пияно състояние, несъмнено 
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съдържа признаците на по-висока степен на обществената опасност на деянието и 
по-голяма укоримост на поведението на предоставящия. Управлението на моторно-
то превозно средство в такова състояние съдържа всичките белези на ситуация за 
настъпване на злополука и поначало създава опасност за движението по улиците и 
пътищата. Следователно предоставящият водач следва да носи отговорност по ква-
лифицирания състав, защото той се намира в пияно състояние и тази отговорност е 
лична, макар че причиняването на вредните последици е извършено от лицето, на 
което е предоставено управлението на моторното превозно средство. Второ, когато 
в пияно състояние се предостави управлението на моторно превозно средство на 
лице, което не притежава свидетелство за правоуправление, макар и последното да 
извърши злополуката в непияно състояние. В случая предоставящият ще носи от-
говорност по съответния квалифициран състав, независимо от това дали неправо-
способното лице, което непосредствено причинява престъпните последици, в мо-
мента на преотстъпването на превозното средство се е намирало в пияно състояние 
или не. Преотстъпващият следва да носи отговорност за своето лично състояние по 
време на предоставяне управлението на превозното средство, а състоянието на не-
посредствено управляващия по време на причиняване на обществено опасните 
последици не може да има значение. Предвид всичко казано по-горе, може да се 
обобщи, че принципът е, че всеки един от съпричинителите следва да носи отго-
ворност за състоянието, в което той лично се намира при предоставянето и причи-
няването на предвидените вредни последици от съответния наказателен състав26. 

4. Независимо съизвършителство в транспортно престъпление 

При умишлените транспортни престъпления (чл. 342, ал. 3; чл. 343б, 
чл. 343в) е възможно независимото съизвършителство27. То е налице, когато 
имаме съпричиняване на общи и неделими общественоопасни последици и зато-
ва всеки от независимите извършители носи наказателна отговорност за тези 
последици в тяхната цялост без оглед на това, че те са настъпили не само от него-
вото деяние, а също така и от деянията на останалите. Това има съществено зна-
чение и от гражданскоправен аспект. Съгласно чл. 53 от Закона за задълженията и 
договорите всеки независим извършител отговаря солидарно за причинените ще-
ти в тяхната цялост. При независимото съизвършителство всеки носи отговор-
ност с оглед на своя принос, което се отчита при индивидуализация на наказание-
то. Подобно е положението и при съизвършителството, но там отговорността е за 
задружно умишлено участие в едно престъпление. В разглежданата хипотеза все-
ки един от извършителите не осъществява субективния елемент на съучастието28.  
                                           
26 Вж. Тълкувателно решение № 38 от 1.4.1964 г. по н. д. . № 26/1964 Г., ОСНК на ВС 
27 Подробно вж. Бояджиев, П. Независимо съизвършителство в наказателното право. 

Социалистически право, 1964, № 9, стр. 36 и следв.  
28 Подробно за съучастието вж. Владимиров, Р., Съучастие при усложнена престъпна 

дейност. Русе, 1996.  
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Заключение 

Анализът на наказателното законодателство доведе до няколко основни из-
води във връзка със субекта на транспортните престъпления. 

Първо, на плоскостта на субекта на транспортните престъпления в исто-
рически план в наказателното законодателство се наблюдава известен дуализъм. 
Понастоящем субект на транспортните престъпления може да бъде всяко наказа-
телноотговорно лице, което с поведението си нарушава правила за безопасност 
в резултат на което настъпват указаните в НК последици. Ето защо de lege 
ferenda следва да се включат и пешеходците, като се премахне обективният приз-
нак „при управление” от диспозицията на чл. 342, ал. 1 от НК. De lege lata липса-
та на правоспособност може да повлияе само при индивидуализация на наказа-
нието, a de lege ferenda следва да се отчита като квалифициращо обстоятелство 
при същинското транспортно престъпление по чл. 343 от НК. 

Второ, единствената хипотеза на особен субект е тази по чл. 342, ал. 2 от 
НК, при която се изисква деецът да е работник или служител по транспорта. Това 
качество е изпълнено, когато лицето извършва дейност в едно от трите направле-
ния (управление; техническа или стопанска експлоатация на транспорта; ремонт 
на подвижния състав, на пътищата, на съоръженията) и дейността е възложена по 
съответния ред. 

Трето, при непредпазливите транспортни престъпления е възможно съпри-
чиняване, което не следва да се определя като „съвина”. Съпричиняването е съв-
местно причиняване по непредпазливост на общ престъпен резултат. Всеки един 
от съпричинителите следва да носи отговорност за състоянието, в което той лич-
но се намира при предоставянето и причиняването на предвидените вредни пос-
ледици от съответния наказателен състав.  

Въпросът за особеностите на субекта на транспортните престъпления разк-
рива определени специфики, които отразяват законодателното виждане за същ-
ността на транспортните престъпления в определен момент. Днес транспортните 
престъпления, разбирани като общоопасни посегателства срещу транспортната 
безопасност, поставят в опасност или увреждат живота, здравето или собственост-
та на хората в значителна степен. Ето защо те могат да бъдат извършени както от 
водачи на транспортни средства, така и от всяко наказателноотговорно лице, което 
има определени задължения във връзка с транспортната безопасност. Единствено 
по този начин човекът като участник в движението на транспортните средства мо-
же да бъде защитен чрез методите и способите на наказателното право от онези 
транспортни правонарушения, които засягат в значителна степен неговите живот, 
здраве и собственост.  
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Послепис 

След написването на настоящата статия предложението за добавяне на 
признака „неправоспособен водач“ в съставите на по-тежконаказуемите случаи 
на същинското транспортно престъпление беше възприето в наказателното зако-
нодателство. Според новата редакция на чл. 343, ал. 3 от НК, която влезе в сила 
от 8.9.2012 г.: 

„Ако [...] деецът [...] е управлявал, без да има необходимата правоспособ-
ност, наказанието е: 

а) (изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 8.9.2012 г.) при тежка или средна 
телесна повреда – лишаване от свобода от една до пет години, а в особено тежки 
случаи – лишаване от свобода от две до осем години; 

б) при смърт – лишаване от свобода от три до десет години, а в особено 
тежки случаи – лишаване от свобода от пет до петнадесет години“29. 

                                           
29 Вж. ДВ бр. 60 от 2012 г. 
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 The present paper reveals the main legal characteristics of 
the right of termination of the joint matrimonial property 
during the marriage due to important reasons according to 
Bulgarian family law. The author reveals the legal charac-
teristics, the prerequisites for the occurrence and the mani-
festation of the right, its legal subject, the term and method 
of exercise.  
In this connection, a comparative analysis is made between 
right of the termination of the joint matrimonial property 
during the marriage and other subjective rights such as the 
right of subdivision of property and right to a greater share 
of the joint matrimonial property due to contribution. An 
answer is given to two significant controversial questions: is 
the termination of the joint matrimonial property during the 
marriage always a prerequisite for the occurrence of the 
right to a greater share of it and is it legally permissible for 
the spouses to conclude a court agreement for the termina-
tion of the joint matrimonial property during a pending 
process. Discussed is the legal development of the right 
from historical point of view, pointing out several important 
relevant questions.  
In addition, an analysis is made of number of significant 
case law decisions concerning the law of termination of the 
joint matrimonial property due to important reasons. 
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гл. ас. д-р Цветалина Петкова 

Особености 
на прекратяването 
на съпружеската 
имуществена общност 
през време на брака 
поради важни причини 

 

1. Съгласно чл. 27, ал. 2 от Семейния кодекс (наричан по-нататък „СК“), 
„съпружеската имуществената общност (наричана по-нататък „СИО“) може да се 
прекрати по съдебен ред и през време на брака, ако важни причини налагат това”. 
Това е един от способите за прекратяването на СИО през време на брака1, въведен 
за първи път от СК от 1968 г.2 

2. Понятието „важни причини” е възприето от СК от 1968 г., СК от 1985 г.3 
и от сега действащия СК4. То няма легално определение. Това означава, че съдът 
трябва да прецени във всеки отделен случай дали са налице „важни причини”, 
които „налагат” прекратяването на СИО през време на брака. Веднага след прие-
мането на СК от 1968 г. е поставен въпросът относно видовете важни причини, 
които могат да обосноват прекратяването на общността през време на брака. То-
гава в теорията е застъпено становището, че условие за възникване на правото 
                                           
1 Вж. по този въпрос по-подробно Тодорова, В., Прекратяване на съпружеската иму-

ществена общност през време на брака. С., 1999, стр. 44. Авторът разграничава три 
способа за прекратяване на СИО през време на брака – исков граждански процес чрез 
предявяването на иска по чл. 27, ал. 2 СК, индивидуално принудително изпълнение 
върху отделни вещи за личен частен дълг или публичен дълг на съпруг и универсално 
принудително изпълнение чрез производство по несъстоятелност на съпруг – неогра-
ничено отговорен търговец върху цялото му имущество. 

2 Обн., ДВ, бр. 23 от 22.3.1968 г., в сила от 22.5.1968 г., отм., бр. 41 от 28.5.1985 г., в си-
ла от 1.7.1985 г. 

3 Обн., ДВ, бр. 41 от 28.5.1985 г., в сила от 1.7.1985 г., отм., бр. 47 от 23.6.2009 г., в сила 
от 1.10.2009 г. 

4 Обн., ДВ, бр. 47 от 23.6.2009 г., в сила от 1.10.2009 г. 
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например може да бъде опасност от разпиляване на имуществото5. По-късно ви-
довете важни причини са изброени примерно в Постановление № 5 на Пленума 
на Върховния съд от 31.10.1972 г. (ППВС № 5/1972 г.). Според т. 7 от него, те мо-
гат да бъдат „поведението на единия съпруг, което създава сериозна опасност за 
увреждане интересите на другия съпруг и децата от брака, изпадането на единия 
съпруг в недееспособност6, невъзможността на кредиторите на единия съпруг да 
се удовлетворят от индивидуалното имущество на съпруга длъжник във връзка с 
негови индивидуални задължения, необходимостта да се конфискува или отнеме 
с присъда от съпруга-подсъдим имуществото му и т. н.” Цитираното ППВС не е 
изгубило своето действие и след приемането на сега действащия СК. Разбира се, 
и други „важни причини” могат да бъдат предпоставка за прекратяване на СИО 
през време на брака, в зависимост от специфичността на всяко едно брачно пра-
воотношение (напр. еднолични действия от съпруга-ответник спрямо вещ от 
СИО, които целят незаконното и  изваждане от общността и по този начин увреж-
дат имуществените интереси на другия съпруг)7.  

3. Предмет на иска за прекратяване на СИО може да бъде както цялото на-
лично имущество в режим на СИО, така и обособена част от него8. Все още съ-
ществува раздвояване на становищата относно това, дали предмет на иска може 
да бъде самото правоотношение, по повод на което възниква СИО, т. е. общност-
та да се счита прекратена и за в бъдеще9. Становището, че прекратяването дейст-
ва и по отношение на бъдещите придобивания, е застъпено в по-голяма степен в 

                                           
5 Вж. Радев, Хр., Прекратяване на имуществената общност по съдебен ред през време 

на брака. Социалистическо право, 1969, № 10, стр. 43 
6 Вж. Гачев, Н., „Важните причини” при иска за прекратяването на имуществената об-

щност през време на брака. Социалистическо право, 1976, № 5 – 6, стр. 69. Авторът 
смята, че за да бъде „важна причина”, изпадането в недееспособност трябва да е съче-
тано с извършването на действия от недееспособния съпруг, които увреждат интере-
сите на съпруга и децата от брака. Според него това е невъзможно, защото недееспо-
собният не може да извършва сам правни действия. Това становище може да се поста-
ви на критичен анализ поради наличието на много и разнообразни неформални сдел-
ки, които могат да бъдат извършени дори без знанието на другия дееспособен съпруг – 
настойник или попечител и да причинят увреждане.  

7 Решение № 133 от 23.3.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1700/2010 г., IV г. о. 
8 ППВС № 5/1972 г., т. 7. 
9 Подробно за становищата и техните автори вж. Тодорова, В., Прекратяване на съпру-

жеската имуществена общност през време на брака. С., 1999, стр. 73 – 75. 
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доктрината10. Като че ли съдебната практика също възприема по-широкото тъл-
куване на нормата. Така например, определение на ВС № 20 от 5.1.1972 г. по ч. 
гр. д. № 3195/71 г. е издадено по повод правен спор между съпрузи. То постано-
вява липсата на преюдициалност на иска за развод спрямо прекратяване на СИО 
през време на брака поради важни причини. Съдът определя, че целта на иска за 
прекратяване на СИО през време на брака е именно да се прекрати СИО при още 
непрекратен между страните брак, когато важни причини налагат това, защото, 
след като се прекрати бракът поради развод, ex lege ще настъпи същият резул-
тат – СИО ще се счита прекратена. Очевидно е, че съдът приравнява последиците 
от прекратяването на СИО през време на брака с последиците от прекратяването 
и  чрез развода – т. е. и за в бъдеще.  

Заслужава подкрепа становището, че прекратяването на СИО през време на 
брака няма действие по отношение на вещните права, които съпрузите придоби-
ват след влизане в сила на решението. Този извод е единствено възможният в 
случаите, когато обект на прекратяване е само конкретно определено вещно пра-
во от общността. Другите вещни права на съпрузите, придобити през време на 
брака в резултат на съвместен принос, запазват своя характер на общо имущест-
во. Към общността се присъединяват и новопридобитите вещни права. Когато 
общността се прекратява по отношение на всички налични обекти на СИО, спо-
ред чл. 27, ал. 2 СК трябва да са налице важни причини. Не следва a priori да се 
предполага, че важната причина ще продължи да съществува и след прекратява-
нето на СИО. Възможно е обстоятелствата да доведат до промяна или отпадане 
на важните причини, послужили като основание за прекратяване на СИО през 
време на брака. Възприемането на по-широкото становище лишава съпрузите от 
упражняване както на субективното право на по-голям дял, така и на правото на 
трансформация на лично имущество по отношение на вещните права, придобити 
след прекратяването по чл. 27, ал. 2 СК. Причината е, че възникването на посоче-
ните субективни права е обусловено от наличието на СИО (прекратена или съ-
ществуваща).  

Ако приемем за правилно това виждане, налага се изводът, че правото на 
по-голям дял поради принос възниква както по отношение на прекратената по ис-
ков ред СИО (ако прекратяването по чл. 27, ал. 2 СК е по отношение на цялото 
общо имущество), така и върху вещните права, придобити след влизане в сила на 
съдебното решение (ако общността върху тях е прекратена с някой от способите, 

                                           
10 Така Ненова, Л., Семейно право на Република България. С., 1994, стр. 211, която при-

ема, че след като СК не определя изрично прекратяването на СИО само върху налично-
то общо имущество, то следва да действа и по отношение на бъдещите придобивания; 
така и Тодорова, В. Прекратяване на съпружеската имуществена общност през време 
на брака. С., 1999, стр. 74 – 75; вж. и посочените от нея автори, които подкрепят по-
широкото тълкуване на правилото на чл. 27, ал. 2 СК; така Велинов, Ив., Прекратяване 
на СИО върху жилищен имот, Социалистическо право, 1970, № 4, стр. 44; обратно – 
Станева, А. в Цанкова, Ц., Марков, М., Станева, А., Тодорова, В., Коментар на новия 
СК. С., 2009, стр. 80. Вж. и цитираните от нея автори. 
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предвидени в чл. 29, ал. 3 СК).  
Препоръчително е de lege ferenda в СК да се посочи изрично, че уважаването 

на иска за прекратяване на СИО през време на брака поради важни причини няма 
действие по отношение на обектите, които съпрузите ще придобият за в бъдеще. Не-
зависимо кое от двете становища ще бъде възприето, необходимо е то да намери своето 
място в СК. Например руското семейно право приема, че ако общото имущество е 
поделено през време на брака, но съпрузите продължават да живеят заедно в общо 
домакинство, новопридобитото отново става общо (чл. 38, ал. 6 СКРФ)11.  

4. Прекратяването на СИО на основание чл. 27, ал. 2 СК се осъществява по 
съдебен ред. Производството е спорно исково и се провежда пред районния съд. 
Съпрузите се конституират като ищец и ответник. Конститутивното съдебно ре-
шение прекратява СИО и тя от бездялова съсобственост се превръща в обикнове-
на гражданска съсобственост, а всеки от съпрузите получава равен дял от нея.  

Винаги ли прекратяването на СИО през време на брака поради важни при-
чини е материалноправно условие за възникване на правото за определяне на по-
голям дял поради принос? Както бе споменато по-горе, СИО може да се прекрати 
както върху цялото налично имущество в режим на СИО, така и върху конкретно 
индивидуализирано вещно право. Но субективното право за определяне на по-
голям дял от СИО възниква не върху конкретно обособена вещ, а върху СИО в 
нейната цялост. От това следва, че условие за възникването на правото за опреде-
ляне на по-голям дял е само прекратяването на СИО в нейната цялост през време 
на брака поради важни причини12. Но правото ще възникне във всички случаи, 
когато конкретно обособената вещ е единствения обект на СИО. 

Възможно е СИО да бъде прекратена на два последователни етапа, като 
всеки един от тях прекратява общността върху конкретно обособени обекти. Нап-
ример, общността върху вилата се прекратява през време на брака по реда на 
чл. 27, ал. 2 СК, а унищожаването на брака слага край на съвместното притежа-
ние върху апартамента. Кога и върху кой обект ще може да възникне правото на 
по-голям дял? Очевидно и в двата случая е налице прекратяване на СИО върху 
конкретно определена вещ. Но първото ликвидиране на общността не я прекратя-
ва изцяло. Остава още един обект в съвместно притежание. Правото не може да 
възникне, защото общността не е прекратена в цялост. Следователно критерият за 
възникването на правото на по-голям дял трябва да бъде дали след прекратяване-
то на СИО на основание чл. 27, ал. 2 СК е останало друго имущество в режим на 
СИО. Ако такова е налице, правото не възниква. Ако способът е прекратил цялото 
налично имущество, правото ще възникне. В конкретния случай трябва да се 
приеме, че правото на по-голям дял ще възникне едва след прекратяването на 
СИО с унищожаването на брака и то само по отношение на апартамента. Въпреки 

                                           
11 Вж. Травкин, А., Фетюхин, Ю., Имущественные отношения супругов по новому се-

мейное законодательство Российской Федерации. Волгоград, 1999, стр. 23. 
12 Така и Тодорова, В., Прекратяване на съпружеската имуществена общност през време 

на брака. С., 1999, стр. 77. 
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че той е конкретно определено имущество, възникването на правото на по-голям 
дял върху него не противоречи на неделимостта на правото, защото към този мо-
мент апартаментът е единственото имущество в режим на СИО.  

В разглеждания случай обаче е възможно правото на по-голям дял да въз-
никне и върху двата обекта. Достатъчно е от влизане в сила на решението за 
прекратяване на общността по чл. 27, ал. 2 СК и на решението за унищожаването 
на брака да не е изтекъл едногодишният преклузивен срок на правото. 

5. Съществува друга особеност на прекратяването на СИО през време на 
брака. Тя се състои в това, че в хода на съдебното производство е недопустима 
съдебна спогодба между съпрузите за наличието на важни причини, които нала-
гат прекратяването на общността. Наистина, чл. 27, ал. 2 СК постановява прекра-
тяването на СИО през време на брака да бъде извършено „по съдебен ред”. Съ-
дебният ред обхваща и сключването на договор за съдебна спогодба, който в по-
висока степен би удовлетворил страните13. Това дори е едно желателно отклоне-
ние от типичното развитие на гражданския процес.  

Забраната за сключването на съдебна спогодба не е изрично посочена в СК, 
но основанията за недопустимостта и  при прекратяване на СИО през време на 
брака може да бъде извлечена от разпоредбите на СК относно същността на СИО. 
Недопустимостта на съдебната спогодба е възприета в Тълкувателно решение 
№ 36/1.4.1970 г. по гр. д. № 14/70 на ОСГК (ТР № 36/1970). Възниква основател-
ният въпрос актуална ли е разпоредбата на цитираното тълкувателно решение 
след приемането на СК от 2009 г., който либерализира режима на СИО? 

Аргументацията на съда се основава на извода, че императивността14 на 
СИО противоречи на характера на съдебната спогодба, която „представлява по-
твърден от съда договор между страните по едно висящо дело, с който те чрез взаим-
ни отстъпки уреждат със силата на пресъдено нещо изцяло или отчасти правния 
спор, като десезират съда и слагат край на делото в рамките на постигнатата спо-
годба”. Изразено по друг начин, чрез одобряване на съдебната спогодба съдът 
прекратява СИО. Това би означавало, че страните са се спогодили за прекратява-
нето и  и по този начин са избегнали участието на съда в преценката за наличието 
или липсата на важни причини – условие, обуславящо основателността на иска. 
Спорният съдебен процес приключва с издаването на охранителен акт – опреде-
ление от съда, с което се потвърждава споразумението. От това следва, че прекра-
тяването на СИО възниква по волята на страните – съпрузи. Такова развитие е 
недопустимо, защото изричното изброяване на способите за прекратяване на 
СИО в чл. 27 от СК не предвижда съглашение между съпрузите. Наистина, сега 
действащия СК разшири възможностите за прекратяване на СИО през време на 
брака по споразумение между съпрузите, допускайки го при преминаването към 
режим на разделност или при сключването на брачен договор. Въпреки това, 

                                           
13 Така Сталев, Ж., Мингова, А., Попова, В., Иванова, Р., Българско гражданско проце-

суално право. С., 2006, стр. 477. 
14 По СК от 1985 г. 
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СИО не може да се прекрати самоцелно. Нейното ликвидиране винаги е обусло-
вено от друго условие – прекратяването на брака, наличието на важни причини, 
преминаването от режим на общност към режим на разделност в придобивания-
та, сключването на брачен договор, изпълнението, насочено от кредитор върху 
вещ – съпружеска имуществена общност, по реда на ГПК за личен дълг на еди-
ния от съпрузите и откриването на производство по несъстоятелност срещу съп-
руг – ЕТ или неограничено отговорен съдружник. Приемането на противното би 
означавало да се елиминират императивните изисквания относно условията за 
прекратяването на СИО, като се даде право на съпрузите в хода на съдебното 
производство по чл. 27, ал. 2 СК да сключат споразумение за прекратяването на 
СИО, без да се изследва наличието на важни причини. Ако законодателят целеше 
такъв резултат, можеше да предвиди изрична правна норма, според която СИО се 
прекратява през време на брака със споразумение между съпрузите, без да обвър-
зва това прекратяване „с” допълнителни условия. Например, според руското пра-
во, общността може да бъде поделена през време на брака и дяловете от нея мо-
гат да бъдат определени по взаимно съгласие между двамата съпрузи (чл. 38, ал. 1 
и 2 СКРФ). По нашето право за прекратяването на общността са необходими 
„важни причини”, които трябва да бъдат доказани пред съда, който може и да от-
хвърли иска. Процедурата по допускането е усложнена.  

Нормата на чл. 27, ал. 2 СК трябва да се тълкува в смисъл, че съдът е реша-
ващ орган, а не само утвърждаващ споразумението между страните. Следовател-
но производството за прекратяването на СИО през време на брака може да бъде 
само спорно исково. Същият извод е възприет и от ТР № 36/1.4.1970 г. по гр. д. № 
14/70 на ОСГК, макар и с по-различна аргументация15.  

Впрочем този извод може да се приложи и по отношение на останалите 
способи за прекратяване на СИО, които се осъществяват по съдебен ред. В тези 
случаи прекратяването на СИО се явява последица от прекратяване на брачното 
правоотношение, а не целен резултат. 

6. В СК от 1968 г. прекратяването на имуществената общност през време на 
брака поради важни причини е уредено в чл. 14, ал. 1 СК. То е налице, когато съ-
дебното решение влезе в сила. С него общността се прекратява и на съпрузите се 
определят равни дялове от нея, съгласно чл. 14, ал. 3 СК от 1968 г. Определянето 
на по-голям дял, съгласно редакцията на чл. 14, ал. 2 СК от 1968 г., е допустимо 
само при развод. Поставен е бил въпросът, ще възникне ли при развод правото за 
определяне на по-голям дял, ако общността е прекратена още през време на бра-
ка, а не по силата на развода? С други думи, дали правната норма свързва възник-
ването на правото на по-голям дял само с развода като способ за прекратяване на 
общността?  

Очертават се две мнения. Според едното, изброяването от чл. 14, ал. 4, изр. 
2-ро СК от 1968 г. на случаите, при които е допустимо определянето на по-голям 

                                           
15 По този въпрос също така вж. и р. 1244/14.5.1970 г. по гр.д. 965/70 г. на II г.о. Социа-

листическо право, 1970, № 8, стр. 84. 
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дял е изчерпателно и не може да се допълва16. Съдебната практика приема, че 
„систематичното тълкуване на закона убедително разкрива, че е допусната не-
пълнота на текста и че идеята на законодателя обхваща и случая, когато имущест-
вената общност е прекратена преди развода”17. В доктрината е възприето и ста-
новището, че правото на по-голям дял ще може да възникне при прекратена общ-
ност поради важни причини, ако не е последвала делба и имуществото е в режим 
на съсобственост18. Други автори виждат основателността на допускане на пра-
вото на по-голям дял при прекратяване на общността през време на брака като ре-
зултат от недопустимостта на трансформацията като способ за придобиване на 
индивидуални имущества по СК от 1968 г.19 

Струва ми се, че не следва да се допуска разширително тълкуване на прав-
на норма, която съдържа изчерпателно изброяване на определени предпоставки за 
възникване на дадено право. Възприемането на тезата, че е налице празнота в за-
кона ще допусне включването и на прекратената поради смърт общност като 
предпоставка за определяне на по-голям дял. Начинът за постигането на този 
правен резултат трябва да бъде само включването на новото основание чрез доба-
вянето му в правната норма. Основателността на това виждане намира потвърж-
дение в изричното включване от СК от 1985 г. на прекратяването на СИО през 
време на брака като основание за определяне на по-голям дял. Ако то се подраз-
бираше или ако нормата подлежеше на разширено тълкуване, законодателят не би 
го изброил. Това показва и фактът, че възможността да се иска определяне на по-
голям дял още през време на брака при прекратяване на общността поради важни 
причини е предвидена изрично едва в СК от 1985 г. Включването на новото осно-
вание в текста на правната норма доказва необходимостта от законодателното 
уреждане на празнотата в чл. 14, ал. 4, изр. 2-ро СК от 1968 г.  

7. Процесуално недопустимо е искът за прекратяване на СИО през време 
на брака да се съединява с иска за делба на общите обекти20. Недопустимостта на 
иска за делба произтича от съществуването на СИО по време на предявяването 
му. Аргументите на съда са, че правото на прекратяване на имуществената общ-
ност през време на брака има за предмет ликвидиране на имуществената общност 
на съпрузите по съдебен ред през време на брака по важни причини, а искът за 
делба винаги има за предмет ликвидирането на съсобственост, при която всеки 
един от съделителите има определен дял от общото имущество. Същността на 
СИО се състои в това, че, докато съществува тя, съпрузите нямат право на дял от 
                                           
16 Вж. Радев, Хр., Прекратяване на имуществената общност по съдебен ред през време 

на брака. Социалистическо право, 1969, № 10, стр. 46. 
17 Решение № 52 от 17.4.1972 г. по гр. д. № 43/72 Г. на ВС, ОСГК. 
18 Христов, Н., Имуществените отношения между съпрузите. Социалистическо право, 

1969, № 5, стр. 57. 
19 Вж. Петров, П., Прекратяване на съпружеската общност през време на брака при не-

равни дялове. Социалистическо право, 1971, № 12, стр. 17. 
20 ТР 6/21.1.1972 г. по гр.д. 94/1971 г. на ОСГК, СП, 5/1972 г., стр. 72. 
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нея. Поради това искът за делба е допустим едва след влизане в сила на решение-
то, с което се прекратява имуществената общност, защото от тоя момент възниква 
и правото на дял за всеки един от съпрузите. Съдът заключава, че двата иска не 
могат да бъдат разгледани едновременно и по тях да се постанови едно общо ре-
шение, а само последователно – най-напред ще бъде разгледан искът за прекратя-
ване на съпружеската имуществена общност и след това искът за делба на същата 
общност.  

Посочен е и друг аргумент за недопустимостта за общо разглеждане на 
двата иска. Съдебното производство за делба е особено исково производство, до-
като искът да прекратяване на ИО през време на брака се разглежда по общия ис-
ков ред. Следователно не е изпълнено условието на чл. 103, ал. 1 ГПК от 1952 г. 
(отм.) (сега – чл. 210, ал. 1 ГПК, в сила от 1.3.2008 г.), двата иска да се разглеждат 
по реда на едно и също производство.  

Но искът за по-голям дял и искът по чл. 27, ал. 2 СК могат да се съединяват 
за общо разглеждане21. В този случай искът по чл. 29, ал. 3 ще бъде евентуален22. 

8. Недопустим е искът за признаване на по-голям дял в придобитите през 
време на брака имущества, докато бракът не е прекратен по един от предвидените 
в СК способи23. Съдебното решение, с което се прекратява (унищожава) брака 
или имуществената общност през време на брака поради важни причини, има 
конститутивно действие. То променя правното положение на СИО, като я прев-
ръща в съсобственост с равни дялове на съпрузите. От влизане на решението в 
сила всеки един от съпрузите получава дял от прекратената СИО. Преди това ни-
кой от тях няма дял от това имущество и не може да предявява иск за определяне 
на по-голям дял от него. Такъв иск би бил недопустим, защото СИО е бездялова. 
Това качество на непрекратената СИО е намерило израз във възможността опре-
делянето на по-голям дял да е допустимо само при нейното ликвидиране чрез 
способите, посочени в чл. 29, ал. 3 СК24. 

                                           
21 Решение № 133 от 23.3.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1700/2010 г., IV г. о. 
22 Вж. и Тодорова, В. Прекратяване на СИО през време на брака. С., 1999, стр. 77. 
23 Решение № 1508/23.5.1969 г. по гр.д. 834/1969 г., II г.о. 
24 През времетраенето на унищожаем брак също възниква СИО, по аргумент от чл. 48, 

ал. 3 СК, съгласно който разпоредбите относно последиците на развода за личните и 
имуществените отношения между съпрузите, както и за отношенията между тях и де-
цата се прилагат съответно и при унищожаване на брака. Следователно след прекратя-
ването на такъв брак възниква и правото на по-голям дял от СИО поради принос. 
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