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Въведение 
 

Жените, младежите и децата често се озовават в опасно положение на мястото, 
където би трябвало да се чувстват най-защитени – в своите семейства. Често 
явление се оказва понятието “дом” да означава ужас и насилие от ръката на някой 
близък, някой на когото тези уязвими групи лица се доверяват. Жертвите на 
подобно явление често понасят не само физически, а и психически страдания. Те са 
поставени в невъзможност да отговарят за себе си, да вземат собствени решения, да 
изразяват свободно волята си или тази на своите деца или да се защитят поради 
страх от нови посегателства. Отнемат се или се накърняват техни основни човешки 
права, а животът им е под непрестанната угроза от нови актове на насилие. 

През последните няколко години в общ мащаб се наблюдава по-голямо 
познаване и разбиране на проблема за насилието и особено за домашното 
насилие, което обхваща форми на насилие от страна на интимен близък или член 
на семейството, независимо дали вътре в границите на дома или извън него и 
независимо от проявната му форма.  

Независимо от международния отзвук, който проблемът поражда1, жените (най-
често, но не единствено) по света продължават да страдат, като оценките за броя 
им варира между 20 до 50 % от женското население в различни държави.2 
Насилието под различни форми практически присъства във всяка страна, 
пресичащо различни култури, без оглед на класата, образованието, дохода, 
религията или възрастта на засегнатите. Глобалното измерение на това явление е 
тревожно, тъй като няма общество, което да твърди, че е свободно от подобно 
насилие, различни са само тенденциите и моделите, които се откриват в различни 
страни и региони по света. В различните страни жертвите са различни категории 
жени – малцинства, мигранти, бежанци, затворнички, инвалиди, непълнолетни или 
възрастни жени. 

Домашното насилие става практика, когато приложимото законодателството не 
инкриминира, а органите на изпълнителната или съдебната власт омаловажават 
това явление. Едно от основните предизикателства при решаването на проблема е 
да се сложи край на безнаказаността на насилниците, но до момента само около 50 
държави, вкл. и България от 2005 г., са приели изрични закони за справяне с 
домашното насилие. 3  

                                                 
1 Като Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените, приета от ОС 
на ООН през 1979 г., конвенцията за правата на детето от 1989 г., както и Платформата за действие, 
приета на четвъртата международна конференция относно жените, проведена в Пекин през 1995 г., 
които отразяват международния консенсус за противодействие на това вредно явление. 
2 Съответно за някои европейски държави статистиката разкрива, че 25 % от жените в Обединеното 
кралство са били обект на домашно насилие поне веднъж в живота си, 29 % от младиге жени и 52 % 
от по-възрастните в Естония също се опасяват или са били жертва на домашно насилие, 60 % от 
разведените жени в Полша също признават, че поне веднъж са били обект на домашно насилие, като 
за 25 % това е било редовна практика. 
3 Развитието на уредбата във връзка с домашното насилие се активизира през 1990-те години под 
въздействието на някои значими изменения във вътрешното законодателство на много страни, в 



Проблемът с насилието срещу жени, младежи и деца безспорно е сложен, тъй 
като обхваща и повдига не само правни, но и здравни, икономически, 
образователни, проблеми на развитието, но преди всичко – проблеми във връзка с 
правата на човека.  

Целта на последващото изложение е да се разкрият някои основни аспекти на 
общата правна уредба на общностно равнище, приета в рамките на Европейския 
съюз (ЕС), която е насочена към борбата с насилието в различните му форми и 
която води до успешни резултати. 
 

1. Еволюция и кратък преглед на Общностната правна уредба в областта 
на борбата с насилието  

 
Първичната общностна правна рамка не предвижда изрично разпоредби във връзка 
с определянето на понятието за насилие, нито във връзка с предприемането на 
мерки за борба с него във всичките или някои негови форми, както и за неговата 
превенция. Материята във връзка с насилието срещу жени първоначално попада в 
обхвата на т.нар. ІІІ стълб на ЕС – този на сътрудничеството в областта на 
правосъдието и вътрешните работи (впоследствие част от въпросите, попадащи в 
обхвата на този стълб са прехвърлени към общностното интеграционно 
сътрудничество и понастоящем в Трети стълб попадат основно въпросите във 
връзка с полицейското и съдебно сътрудничество по наказателни въпроси), където 
все още липсват инструменти и не е налице постигане на сближаване на 
законодателствата на държавите-членки, каквото съществува в общностните 
политики от обхвата на Първи стълб – този на същинските интеграционни 
общности. 

Това не значи, че в държавите-членки на ЕС не е налице загриженост относно 
справянето с проблемите, произтичащи от проявните форма на насилие срещу лица 
в неравностойно положение – жени, младежи и деца. Това е видно от предприетите 
от Общностните институции стъпки в посока на борба и превенция с всички форми 
на насилие срещу тези уязвими лица в допустимите общностни правни рамки и 
основно при зачитане на принципите за субсидиарност и пропорционалност, 
установени в чл. 5 на ДЕО и при възможностите за общностни действия, 
предвидени по силата на чл. 308 ДЕО. 

 

1.1 Инициативата Дафне 1997-2000 година 
 
Усилията в тази област започват още през 1997 г., когато е проектирана първата 

Общностна мярка в тази област – т. нар. инициатива Дафне, която стартира през 
месец май 1997 година. 

Името на тази инициатива на ЕС не съставлява акроним като наименованието 
на програми ФАР или ИСПА, например, а следва традицията за именоване на 
различни общностни инициативи и програми с класически имена (като Ленардно 
или Сократес например) и се корени в гръцката митология и известната история за 

                                                                                                                                                 
следствие на успешни женски кампании, които поставят остротата на проблема с домашното 
насилие срещу жени на дневен ред. Тези усилия се подкрепят и от няколко конференции под 
егидата на ООН (Виена, 1993 г., Кайро, 1994 г., Пекин, 1995 г.) В следствие на новото осъзнаване на 
проблема в много страни се приемат закони срещу домашното насилие. По данни на УНИЦЕФ към 
2000 г. в 44 държави действат специални закони във връзка с домашното насилие. 



красивата нимфа Дафне и бог Аполон. Връзката между този мит и името на 
програмата е очевидна - защита на жените от сексуално насилие. 

Тази общностна инициатива първоначално логично е прикрепена към службата 
на Комисията, която отговаря за правосъдие и вътрешни работи и основните права. 
Тя стартира като едногодишен проект за финансиране в размер от 3 милиона ЕКЮ. 
Средствата са предназначени за подпомагане на проекти в размер до 100 000 ЕКЮ 
на различни неправителствени организации от поне две държави-членки на ЕС, 
които да си сътрудничат в изследването, събирането на данни, анализа, 
изработването на мрежи, обмена и подготовката, популяризиране на проблема и 
информационни кампании, преки действия в защита на жертвите на насилието, 
както и в изготвянето на политически и практически инструменти, като препоръки 
и протоколи. Инициативата е отворена към всички тогавашни 15 държави-членки 
на ЕС и действащите в тях неправителствени организации, като участващите с 
проекти организации са допълнително насърчавани да си партнират и с 
изследователски институти, публични органи, училища и медийни учреждения, 
чието сътрудничество би било полезно в борбата с насилието. Тази инициатива се 
явява предшественик на планираната за 1999 година Европейска кампания срещу 
насилието срещу жените, но тя обвързва в едно не само борбата с насилието срещу 
жените, но и с това срещу деца и младежи4. 

Инициативата Дафне провокира широк отзвук и интерес сред различни 
неправителствени организации, които участват с проекти по обявените 
предложения за участие. Това поражда необходимостта инициативата да бъде 
удължена и да действа и през 1998 година, вече с увеличен бюджет от 5 милиона 
екю, както и през 1999 г., когато се увеличава и размерът на финансиране на 
отделни проекти, като той става 125 000 ЕКЮ. Подновяването на инициативата за 
трети пореден път през 1999 г. способства за удължаването на дейността на 
ангажираните институции и лица в очакване на приемането на правна основа за 
многогодишна общностна програма в тази област, която трябва да стартира през 
2000 година.  

 

1.2 Програма Дафне 2000-2003 година 
 
Като продължение на този първоначален опит в борбата с насилието на 

Общностно равнище, през 2000 г. стартира програма Дафне5, която е дългосрочна 
програма, продължаваща до 2003 г. и разполага с бюджет от 20 милиона ЕВРО за 
четирите си години на действие. Новата програма вече е насочена не само към 
държавите-членки на ЕС, но и към страните от ЕАСТ/ЕИП и към асоциираните 
държави, кандидатстващи за членство (страните от ЦИЕ, както и Кипър, Малта и 
Турция). Проекти за участие в програмата се приемат вече и от местни органи, а 
кандидатстващите за членство страни участват в качеството им на асоциирани 
партньори, тъй като на този етап все още не могат да получават пряко 

                                                 
4 За деца за целите на инициативата се приемат лицата до 18 г., а за младежи – тези до 25 г. (вж. чл. 
1 от Решение № 803/2004/ЕО). 
5 Създадна въз основа на Решение № 293/2000/ЕО на Европейския парламенти и на Съвета от 24 
януари 2000 г. з априемане на Общностно действие (програма Дафне) (2000 до 2003 г.) относно 
превантивните мерки  за борба са насилието срещу деца, младежи и жени (ОВ L 34 от 09.02.2000 г.). 
Вж. текста на адрес: http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Decision&an
_doc=2000&nu_doc=293 



финансиране. Възможностите на новата програма обхващат финансиране и на 
многогодишни проекти. Таблицата по-долу показва движението във връзка с 
подадените за участие заявления и одобрените за финансиране проекти по 
програма Дафне за срока й на действие до 2003 г.: 

 
 
 
 

Подадени заявки и одобрени проекти за периода 1997-2003 г. 
Инициатива Дафне 
 Подадени заявки Одобрени проекти 
1997 година 428 46 
1998 година 270 49 
1999 година 
 

354 54 

Програма Дафне 
2000 година 415 47 
2001 година 275 35(*) 
2002 година 266 39 
2003 година 258 33 
Общо 
 

2 266 303 

(*) Забележка: Тъй като програма Дафне също така финансира и многогодишни 
проекти, някои проекти продължават действието си за повече от една година и 
поради това е намален бюджета, съответно броя на такива проекти. С това може 
да се обясни защо след 2001 г. броят на одобрените проекти е по-нисък. 

 

1.3 Програма Дафне ІІ 2004-2008 година 
 

През февруари 2003 година Комисията на ЕО приема предложение за 
въвеждане на втори етап от програма Дафне за периода 2004 – 2008 година. 

Решението за приемане на програма за общностно действие за споменатия 
период за предотвратяване и борба с насилието срещу деца, младежи и жени и за 
защита на жертвите и подложените на риск групи (програма Дафне ІІ) е одобрено 
от Съвета на 30 май 2004, а е прието съвместно с Европейския парламент (Решение 
№ 803/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г.)6. 
Новата програма влиза в действие през месец май 2004 година.  

Комисията не променя съществено своите цели, механизми или задачи при 
програма Дафне ІІ в сравнение с първата програма, но предлага някои подобрения 
с оглед повишаване на въздействието и значението на програмата, както следва: 

Преди всичко нараства значително бюджета на Дафне ІІ – за периода 2004 –
2008 година бюджетът вече е 50 милиона ЕВРО. Това увеличение отразява както 
процеса на разширяване с нови държави-членки, така и нуждата да бъдат 
удовлетворени нарасналите нужди на кандидатстващите организации. 

                                                 
6 ОВ L 143, 30.04.2004 г., стр. 1, текстът вж. на http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Decision&an
_doc=2004&nu_doc=803. 



Второ значимо подобрение засяга разширяването на списъка с дейности, 
които могат да бъдат подкрепени по тази програма. При съпоставка с Дафне І, 
Дафне ІІ обхваща по-голям брой дейности, сред които обмен на добри практики и 
опит във връзка с превантивните мерки и оказваната на жертвите помощ, 
изследвания и проучвания, полева дейност с участието на деца и младежи, 
подготовка и проектиране на образователни пакети, развитие и приложение на 
програми за лечение и подкрепа на жертвите и изложените на риск хора, 
включително деца и младежи, които са свидетели на домашно насилие, и т.н.  

Комисията освен това отделя 15 процента от бюджета на програмата, за да 
може да подобри въздействието и значението на програмата и да окаже по-активно 
съдействие на разпространението и обхвата в ЕС на добрите практики, 
произтичащи от финансирани вече проекти. 

 

1.4 Перспективи в общностната уредба относно борбата с насилието за 2007-
2013 година 

 
Най-новото развитие по отношение на борбата с насилието в рамките на 

държавите-членки на ЕС все още е на ниво проекти, но с оглед пълнота на 
изследването, то също ще бъде посочено накратко, тъй като е индикация за 
посоката на бъдещото развитие в тази област на Общностно равнище. Става дума 
за продължение на програма “Дафне”, но вече като част от една по-широка 
общностна инициатива в областта на правосъдието и основните права на човека. 
Все още под формата на проект тя е озаглавена Рамкова програма в областта на 
основните права и правосъдието и е предназначена да действа за периода от 2007 
до 2013 г., като общият й бюджет е 5439 милиона Евро, от които за специалната 
програма “Дафне” се отделя сума от 138,2 милиона Евро. С предложение 2005/0037 
(COD) в своето комюнике от 06.04.2005 г. Комисията отправя до Европейския 
парламент и до Съвета предложение за създаване на специалната програма “Борба 
срещу насилието (Дафне) и превенция и информация по отношение на наркотиците 
като част от общата програма “Основни права и правосъдие””. По силата на чл. 16 
от този проект за Решение, озаглавен Преходни мерки, се предвижда с приемането 
на тази нова програма да се отмени действието на Решение № 803/2004/ЕС, което е 
в основата на действащата понастоящем програма Дафне ІІ. Ако бъде приета тази 
нова програма, то нейните съставни подпрограми ще започнат да действат съгласно 
чл. 17 на проекта, считано от 1 януари 2007 г., с други думи от евентуалната дата 
на пълноправно членство на България и Румъния в ЕС. 

 

2. Правна основа, обхват и цели на програма Дафне ІІ 
Програма Дафне ІІ е действащата към момента инициатива на общностно 

ниво за борба с насилието във всичките му форми, вкл. срещу проявни форми на 
домашното насилие. 

Правната основа за изработването й се съдържа в чл. 152 ДЕО, допълнен от 
разпоредбата на чл. 3 (1) (п) ДЕО. Като приложима правна основа се препраща и 
към Хартата за основните права на ЕС.7 

Съгласно чл. 1 на споменатото решение за създаване на програма Дафне ІІ, 
тя е предназначена за борба с всички форми на насилие срещу деца, младежи и 
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жени и за защита на жертвите и изложените на риск групи. Срокът на действие от 5 
години може да бъде продължен. 

Съгласно чл. 2 на Решението се очертават следните основни цели на 
програма Дафне ІІ: 

- принос за постигане на общата цел за гарантиране на по-високо равнище на 
защита на гражданите срещу насилие, вкл. защита на физическото и 
душевното здраве; 

- пряка цел е и предотвратяването и борбата с всички форми на насилие, 
проявяващо се в обществената или частната сфера срещу деца, младежи и 
жени чрез предприемането на превантивни мерки и чрез предоставяне на 
помощ на жертвите, вкл. предотвратяването на последващо излагане на 
насилие; 

- следваща цел е подпомагането на неправителствените организации и 
другите действащи в тази област институции. 

 

3. Понятие за насилие съгласно обхвата на програма Дафне 
 

За изминалите първи седем години от действието на общностна програма са 
подкрепени 303 проекта с участието на стотици организации и хиляди техни 
членове. При все това в рамките на Дафне никога не е било налице дефиниране на 
проблема “насилие”. 

Това не е пропуск, а е съвсем съзнателен избор, тъй като още от самото 
начало на инициативата се приема, че насилието не съставлява едностранно 
понятие и следователно всеки опит то да бъде дефинирано само би ограничило не 
само обхвата на получените заявки, но и нещо по-важно – би стеснило идеята за 
това какво съставлява насилието. Наместо подобно стеснително тълкуване, 
програмата цели да разглежда насилието във вида, схващан от самите граждани на 
ЕС и така да начертае целия диапазон от действия, структури и отношения, които 
формират насилието в Европа. 

Дефиниция за насилие липсва още в първото Решение на Съвета и 
Европейския Парламент за създаването на програма Дафне от 2000 година8. Обаче, 
в съдържанието на това решение се съдържа общо изявление, което сочи на някои 
от последиците на насилието и свързващи го с негативното въздействие върху 
човешкото здраве, тъй като правната основа за това решение е в приложното поле 
на общественото здраве. В Решение № 293/2000/ЕОсе заявява: 

“Физическото, сексуалното и психологическото насилие срещу деца, 
младежи и жени съставлява нарушение на техните права на живот, 
безопасност, свобода, достойнство, и физически и емоционален интегритет и 
съставлява сериозна заплаха за физическото и душевното здраве на жертвите на 
такова насилие; последиците на подобно насилие са широко разпространени на 
цялата територия на Общността и съставляват основно здравно бедствие...” 

Този подход е доразвит и в Решението от 2004 г. относно създаването на 
програма Дафне ІІ като общото изявление от първото решение е допълнено и 
разширено и съгласно действащата към момента общностна правна основа вече 
насилието се схваща като: 

                                                 
8 Решение № 293/2000/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 януари 2000 г. за приемане 
на програма за общностно действие (Програма Дафне) (2000 до 2003 г.) относно превантивните 
мерки за борба с насилието срещу деца, младежи и жени (ОВ L 34, 09/02/2000, стр.1). 



“Физическото, сексуалното и психологическото насилие срещу деца, 
младежи и жени, включително заплахата от такива действия, враждебното 
отношение или произволното лишаване от свобода, независимо дали се проявява в 
обществения или в частния живот, съставлява нарушение на техните права на 
живот, безопасност, свобода, достойнство, и физически и емоционален 
интегритет и съставлява сериозна заплаха за физическото и душевното здраве на 
жертвите на такова насилие. Последиците на подобно насилие са широко 
разпространени на цялата територия на Общността и съставляват основно 
здравно бедствие...” 

Освен това и в двете цитирани Решения се прави препратка към това, че: 
“Според дефиницията на Световната здравна организация (СЗО) здравето 

е състояние на пълно физическо, душевно и социално благополучие, а не просто 
отсъствие на болест или немощ”. 

Самата СЗО, която е една от организациите, които се занимават активно с 
проблемите на насилието срещу жени и деца, в свой Fact sheet N°239, от месец 
Юни 2000 г., озаглавен “Насилието срещу жените”, признава, че: 

“Насилието срещу жените и момичетата поражда основателни тревоги 
във връзка със здравето и правата на човека. Жените могат да са жертви на 
физическо или душевно посегателство по време на целия си живот – пеленаческа, 
детска и/или зряла възраст, или по време на старостта си. И при все че насилието 
поражда сериозни здравословни последици за засегнатите от него, то 
същевременно съставлява и социален проблем, който изисква незабавен съгласуван 
отговор от различни сектори.” 

За целите на своята дейност СЗО приема дефиницията, приета от Общото 
събрание на ООН в Декларацията за премахване на насилието срещу жените от 
1993 година9, съгласно която насилието срещу жени обхваща: 

"всеки акт на насилие, основаващо се на пола, което причинява, или би 
могло да причини, физическо, сексуално или душевно увреждане или страдание на 
жените, включително заплахата от такива действия, принуда или произволно 
лишаване от свобода, независимо дали се проявяват в обществения или в частния 
живот." (чл. 1) 

Видно е, че все още не е изработена международно приета дефиниция 
относно насилието срещу жените, която да се прилага и на регионално, и 
национално равнище. Обаче, безспорно, насилието поражда сериозни 
здравословни, социални и обществени проблеми, които превръщат явлението в 
актуален проблем от интерес и от дневния ред за разглеждане не само на отделните 
държави, но и на регионални и универсални организации на държави. 

4. Форми на насилие, срещу които се предприемат мерки на Общностно 
равнище 

 

                                                 
9 Приета с Резолюция на Общото събрание на ООН 48/104 от 20 декември 1993 година; документ 
A/RES/48/104, 23 февруари 1994 година, 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.En?Opendocument 



От разгледаните дефиниции на насилието, може да се заключи, че то се 
разглежда като нещо, което препятства физическото, сексуалното и 
психологическото благополучие на някои лица в неравностойно положение, както 
и нарушава техните права на живот, безопасност, свобода, достойнство, и 
физически и емоционален интегритет. Този широк подход към насилието 
позволява подробното изследване на многото лица на насилието и различните 
национални, регионални или местни форми, в които то се изразява.  

За времето на действие на програма Дафне от подкрепените проекти10 може 
да се извлекат някои общи форми за защита и борба срещу следните най-често 
срещани форми на насилие, сред които немалък брой са производни на домашното 
насилие: 

- физическо насилие; 
- сексуално насилие 
- емоционална и словесна обида/посегателство 
- принуда и експлоатиране 
- виртуално насилие 
- психологическо насилие 
- полово насилие 
- културно и етническо насилие 
- провокирано от алкохол и наркотици насилие 
- расово мотивирано насилие 
- изнасилване 
- домашно насилие срещу жени и деца 
- социална изолация 
- насилие срещу инвалидизирани жени 
- незаконен трафик на жени и деца 
- семейно насилие 
- насилие срещу търсещи убежище и бежанци 
- сексуално насилие на работното място 
- насилие срещу хомосексуални лица 
- насилие срещу жени затворнички 
- сексуални злоупотреби с душевно болни 
- домашно робство 
- насилие в случаи на разпадане на семейството (фактическа раздяла, развод) 
- улично насилие и други. 
 

5. Разпознаване на проблемите във връзка с насилието сред гражданите на ЕС 
Значението на формите на домашно насилие срещу жените като особен вид 

насилие, е подчертано и в светлината на специално проведени през 1999 г. по 
инициатива на Дафне и Службата на Комисията за информация, комуникации, 
култура и аудиовизуални медии две изследвания Евробарометър, насочени към 
разкриване на общественото мнение относно, от една страна, насилието срещу деца 
и от друга, относно домашното насилие срещу жени.  

Резултатите от Евробарометъра относно домашното насилие срещу жените са 
насочени не дотолкова към установяване на съдържанието на понятието за това 
какво съставлява домашното насилие, а по-скоро към това доколко гражданите 
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спрямо деца и жени”, стр. 57 и следв. 



смятат, че са сериозни петте вече дефинирани вида насилие  - психологично, 
физическо, сексуално насилие, заплаха от насилие и ограничена свобода. Задава се 
също така и въпрос дали хората познават жертви или причинители на домашно 
насилие, за да стане ясно наличието на домашно насилие. От това проучване 
следват някои интересни и показателни резултати: 

- мнозинството европейци смятат, че домашното насилие срещу жените е 
“много често срещано явление” 74 %, но същевременно 4 % никога не са 
чували за такова; 

- за най-сериозно в списъка с насилнически действия се посочва сексуалното 
насилие, 90 % смятат, че сексуалното насилие е “много сериозна” форма на 
домашното насилие срещу жените; 

- голяма част от европейците смятат, че алкохолът с 95 % и наркотиците с 94 
% са главните причинители на подобно домашно насилие срещу жените, но 
също така и безработицата, бедността, социалната изолация, ниското ниво 
на образование и други социални фактори; 

- малък процент от европейците 28 % смятат, че домашното насилие срещу 
жените е приемливо в някои или всички случаи и обстоятелства; 

- последното може да се обвърже и с мнението, че почти половината (46 %) 
запитани европейци смятат, че провокативното поведение на жените също 
така е причина за домашното насилие срещу жените; 

- налице са сериозни нагласи, че насилниците срещу жени и деца трябва да 
бъдат наказани (съответно 94 % и 95 %), но същевременно се разкрива 
ниско ниво на познаване на действащите закони в тази област; 

- мнозинството европейци смятат, че законите трябва да бъдат по-стриктно 
прилагани (91 %) и също така налице е стабилна подкрепа от 67 % в полза 
на това самият ЕС на общностно равнище да се ангажира с борбата срещу 
домашното насилие срещу жените; 
Това, което безспорно разкриват резултатите на този Евробарометър е, че е 

налице общо познаване на проблема с домашното насилие срещу жените в Европа 
и също така нагласа, че това съставлява неприемливо социално явление. Също така 
признава се, че насилието не е едностранчиво явление, а напротив има 
разнообразни проявни форми и първоизточници, както и че насилниците са най-
разнообразни. Налице са, обаче, и няколко тревожни констатации – най-вече тази, 
че по-младите европейци толерират насилието в по-висока степен, което може да 
доведе до повишаване на толеранса към насилието и то постепенно да започне да 
се приема за “нормално” явление. 

Заключение  
 
 От този кратък преглед на уредбата на Общностно равнище за борба с 
насилието става видно, че вече има натрупан богат опит в тази област и че до 
голяма степен вече са изпълнени целите, поставени при стартирането на 
инициативата и на последвалата я програма Дафне. Насърчени са организациите на 
общностно равнище в процеса на предоставянето ог тяхна страна на защита на 
деца, младежи и жени от насилие в най-различните му форми. В следствие, тези 
лица са били реално защитени и подкрепени. Познанието относно проблема е 
нараснало. Също така са изработени механизми, които да подпомагат лицата и 
организациите в организирането на помощта за жертвите на насилие. 



Все още на дневен ред, обаче, стои проблемът за превенцията на насилието, 
както и задължението на практика да се намалят случаите на насилие. И занапред 
трябва да се демонстрира ясно послание за нулева толерантност към насилниците.  
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ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РАБОТНИЦИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ С 
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Програма „Право”, НБУ 

 
През месец септември 2003 година, Народното събрание прие Закон за защита срещу 

дискриминацията (ЗЗДиск.).11 Забраната за дискриминация на основата на различни признаци е 
отдава позната на българското законодателство. Равенството във възможностите и 
предотвратяването на всички форми на дискриминация се разглежда в правната доктрина като 
един от основните общи принципи на трудовото право.12 Той се извлича от една богата 
международноправна и вътрешноправна уредба на забраната на дискриминацията. 

І. 1. На международноправно ниво такива норми се съдържат в чл. 2, т. 1, чл. 7 и чл. 23 
от Всеобщата Декларация за правата на човека, приета от Общото събрание на ООН от 1948 г.; 
чл. 2, ал. 2 от Международния Пакт за икономически, социални и културни права от 1966 г.; чл. 
26 от Международния Пакт за граждански и политически права от 1966 г.; чл. 5, б. “е” от 
Международната конвенция на ООН за ликвидиране на всички форми на расова 
дискриминация от 1966 г.; чл. 11 от Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените от 1979 г. и други. 

Важна роля за международното признаване на трудовите права на човека като важен 
компонент и неделима част от фундаменталните права и свободи на човека има активната 
нормотворческа дейност на Международната организация на труда (МОТ). Тази 
международна организация е създадена още през 1919 г. и първоначално функционира като 
паралелна организация на Обществото на народите, а впоследствие като специализирана 
организация на ООН.13 Досега МОТ е приела над 180 конвенции и над 190 препоръки, 
отнасящи се до различни аспекти на трудовите и осигурителните отношения, които в своята 
съвкупност образуват един уникален “Международен Кодекс на труда”.14 

Специално по отношение на защитата от дискриминация при упражняване на 
трудовите права са приети следните международни трудови конвенции: Конвенция № 111 на 
МОТ относно дискриминацията в областта на труда и професиите от 1958 г.; Конвенция № 100 
на МОТ за равенството в заплащането на мъжете и жените за равен труд от 1951 г.; Конвенция 
№ 183 на МОТ относно закрилата на майчинството от 2000 г.15 В чл. 1, т. “е” от Конвенция № 
105 на МОТ относно премахването на принудителния труд от 1957 г. се забранява всякаква 
форма на принудителен или задължителен труд като средство за расова, социална, национална 

                                                 
11 Обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г. Законът влезе в сила на 1 януари 2004 година. 
12 Подробен анализ на съдържанието на този основен принцип на трудовото право вж. Мръчков, В. Трудово право – 
обща част, Сиби, С.,  1996, с. 118-125 
13 Върху общите проблеми на международното трудово право, свързани с МОТ, както и за целите, функциите и 
задачите на тази специализирана международна организация вж. Янулов, Ил. Международно трудово право, С., 1945; 
Митовска, Сл. Международна организация на труда, Инст. за соц. проучвания, С., 1946, 205 с.; Радойнов, П. 
Международноправни форми на икономическото, социалното и културното сътрудничество в рамките на ООН, БАН, 
С., 1958, с. 179-189; Мръчков, В. Международно трудово право, Сиби, С., 2000, с. 29-42 
14 Десев, Н. Международният кодекс на труда, сп. Проблеми на труда, 1996, бр. 7, с. 66-72. Наименованието 
“Международен Кодекс на труда” е условно и означава, че международните трудови конвенции и препоръки 
съдържат системно подредени нормативни правила за труда с универсално значение. То не бива да се разбира в 
неговия буквален юридически смисъл на международен задължителен закон за труда, защото актовете на МОТ нямат 
пряка задължителна сила с факта на тяхното приемане. 
15 Приети са и съответните препоръки: № 90 относно равенството във възнаграждението от 1951 г. и № 111 относно 
дискриминацията (труд и професии) от 1958 г. 



или религиозна дискриминация.16 Идеята за забраната и недопускането на дискриминация в 
трудовите отношения и правото на равни възможности е залегнала и в историческата 
Филаделфийска Декларация за целите и задачите на МОТ, приета на 10 май 1944 г. от 26-та 
сесия на Генерална Конференция на МОТ. В т. 2, б “а” от тази програмна декларация, се казва, 
че “всички хора независимо от тяхната раса, вяра или пол имат право да осъществяват своето 
материално благосъстояние и духовно развитие в свобода и достойнство, в икономическа 
сигурност и с равни възможности”, а съгласно т. 3, б. “j”, МОТ “има задължението да подпомага 
в различните държави на света осъществяването на програми за гарантиране на равни 
възможности в образованието и професионалната област”.17 

Всички посочени международноправни актове (с изключение на Конвенцията за 
премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените) са ратифицирани от 
Република България, влезли са в сила за страната, обнародвани са в “Държавен вестник” и 
съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията са част от вътрешното законодателство и имат 
предимство пред нормите на вътрешното право, които им противоречат.18 

2. Имайки предвид европейския път на България, е необходимо да се посочи, че 
антидискриминационното законодателство е един от централните елементи на социалната 
политика от най-ранните етапи на европейската интеграция. Норми, съдържащи забрана за 
дискриминация, има още в основополагащия Договор за създаване на Европейската общност, 
подписан в Рим на 25 март 1957 г., изменен от Амстердамския договор (ОВЕО, № С 340 от 
10/11/1997, стр. 0173) – членове 13, 39, т. 2 и 141, т. 2, както и в специалния Регламент 1612/68 от 
15 октомври 1968 година относно свободното движение на работниците и служителите във 
вътрешността на Общността. В част първа от Договора за Европейска общност – “Принципи”, е 
включен чл. 13, според който Съветът по предложение на Комисията и след консултиране с 
Европейския парламент може да приеме подходящи действия за борба с дискриминацията, 
основаваща се на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация. Нормите относно социалната политика, включени в 
Договора от Амстердам от 2 октомври 1997 г. (в сила от 1 май 1999 г.), значително увеличиха 
компетентността на Общността в областта на социалната политика в сравнение със 
съдържащото се в оригиналния договор за създаване на ЕИО. 

Изискването за създаване на антидискриминационно законодателство, включващо и 
специализиран орган за неговото прилагане, е предвидено и в множество директиви на Съвета 
на Европа, отнасящи се до равното третиране и равните възможности: Директива 75/117/ЕИО 
(1975 г.), Директива 76/207/ЕИО (1976 г.), Директива 79/7/ЕИО (1978 г.), Директива 97/80/ЕО 
(1997 г.), Директива 97/81/ЕО (1997 г.), Директива 2000/43/ЕС (2000 г.), Директива 2000/78/ЕС 

                                                 
16 Подробности върху правната същност, приемането, подписването и ратифицирането на международните трудови 
конвенции, дело на МОТ вж. Rousseau, Ch. Principes generaux du Droit international public, P., 1944, p. 285-290; Борисов, 
О. Ред за изработването и приемането на конвенции и препоръки на Международната организация на труда, сп. 
Държава и право, бр. 7, 1989, с. 48-58; Мръчков, В. Нормотворческа дейност на Международната организация на 
труда - проблеми и перспективи, сп. Правна мисъл, 1970, бр. 3, с. 32–46; от него: Правна и политическа същност на 
конвенциите и препоръките на Международната организация на труда, сп. Правна мисъл, бр. 1, 1975, с. 13-26; 
Българското трудово законодателство и международните трудови конвенции и препоръки, Наука и изкуство, С., 1978; 
България пред международните трудови норми, встъпителен коментар към сборника Международните трудови 
конвенции в България, КНСБ, С., 1992, с. 24-33 
17 Пълните текстове на Устава на МОТ и на Филаделфийска Декларация за целите и задачите на МОТ, както и на 
международните конвенции на МОТ, ратифицирани от Република България може да се намери в Международните 
трудови конвенции в България. Сборник, съст. и обща ред. проф. д.ю.н. В. Мръчков, КНСБ, С., 1992, 342 с. и на 
официалния Интернет - сайт на МОТ на адрес: http://www.ilo.org/ 
18 По въпроса за съотношението между вътрешното и международното право на съвременния етап на българското 
правно развитие вж. Конституцията от 1991 година и участието на България в международните договори, Сиби, С., 
1993, 206 с.; Тодоров, Т. Прилагане на международните договори във вътрешното право на България. В: Актуални 
проблеми на международното право. Сборник от научни трудове, посветен на проф. Владимир Кутиков, УИ “Св. Кл. 
Охридски”, С., 2000, с. 312-328 



(2000 г.), Директива 2002/73/ЕС (2002 г.).19 Такива предложения се съдържат и в препоръките 
на Комисията срещу расизма и нетолерантността на Съвета на Европа и на Върховния комисар 
на ООН по правата на човека към страните-членки на ООН. Инкорпорирането във вътрешното 
българско право на европейските антидискриминационни норми като част от acquis 
communautaire е сред основните принципи, които имат основополагащо значение в процеса на 
европейска интеграция на Република България.20 

Необходимо е да се обърне специално внимание на Директива 2000/78/ЕС на Съвета 
на Европейския съюз от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка на равно третиране 
при заетостта и наемането на работа. Този акт бележи важна стъпка в развитието на 
европейското антидискриминационно законодателство. Директивата е плод на одобрените от 
Европейския съвет на заседанието му в Хелзинки на 10 и 11 декември 1999 г. “Насоки по 
заетостта 2000”, в които, освен всичко друго, се подчертава необходимостта от създаване на 
трудов пазар, благоприятстващ социалната интеграция чрез формулиране на съгласуван пакет 
от политики, насочен към борбата срещу дискриминацията на лицата с увреждания, в 
качеството им на потенциални или настоящи работници или служители. 

Директивата разширява принципа на равното третиране, като визира забраната за 
дискриминация на основата на признаците религия, убеждения, увреждане, възраст и сексуална 
ориентация (чл. 1). Изрично в чл. 2 се забранява всякаква форма на дискриминация – пряка и 
непряка, тормозът и подбуждането към дискриминация. Понятието за “дискриминация” е 
разширено значително в сравнение с предходни директиви, като включва и тормоза – “всяко 
нежелано действие, свързано с някой дискриминационен признак, извършвано с цел уронване 
на достойнството на личността и създаване на сплашваща, враждебна, срамна, унизителна и 
оскърбителна среда (вж. чл. 2, ал. 3). Спрямо приложното си поле, Директивата важи за всички 
лица - работодатели в обществения и частния сектор, в т. ч. и обществени организации (чл. 3). 
Специално на признака “увредане” е посветен чл. 5, който задължава работодателите да 
предприемат подходящи мерки, където е необходимо, за да предоставят на лице с увреждане 
възможност за достъп, участие и напредък в професията, както и обучение, освен ако такива 
мерки не представляват непропорционална тежест за работодателя. В чл. 7, ал. 2 е посочено, че 
принципът за равно третиране не накърнява правото на държавите-членки да прилагат или 
приемат разпоредби за специална трудовоправна закрила на здравето и безопасността на труда 
на лицата с увреждания, като и мерки, свързани с подпомагането и насърчаването на 
интеграцията на инвалидите в работната среда. Това са т. нар. насърчителни (утвърждаващи) 
мерки като проява на т. нар. позитивна дискриминация. 

Основополагащо значение за европейската система за защита на правата на човека има 
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, подписана 
в Рим на 4 ноември 1950 г.21 Член 14 от Конвенцията предвижда, че упражняването на правата 
и свободите, предвидени в тази конвенция, следва да бъде осигурено без всякаква 
дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, 
политически и други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към 
национално малцинство, имущество, рождение или друг някакъв признак. Видно от текста на 
нормата, в нея не се съдържа дефиниция на понятието “дискриминация”, за разлика от някои от 
посочените директиви. Съдържанието на понятието по смисъла на Конвенцията е изяснено в 
немалката по обем практика на Европейския съд по правата на човека. 

                                                 
19 Относно някои от цитираните директиви вж. анализ в Маркова, Пл. Социална политика, В: Основи на 
европейската интеграция, 2-ро изд., Център за европейски изследвания, С., 1998, с. 272-296 
20 Така Димитрова, С. Институционално взаимодействие в процеса на европейска интеграция и ролята на 
парламента в България, С., 2002, с. 21-22. За същността на acquis communautaire вж. Попова, Ж. Основи на правото на 
Европейския съюз, 2-ро осн. прераб. изд., Планета 3, 2001, 448 с.; Борисов, О. Право на Европейския съюз, 4-то 
прераб. и доп. изд., Юриспрес, 2000, 352 с. 
21 В сила от 3 септември 1953 г. Обн., ДВ, бр. 80 от 1992 г., изм. ДВ, бр. 137 от 1998 г. 



Изключително голямо е и значението на Европейската социална харта (ревизирана) 
за забраната на дискриминацията при упражняването на трудовите права на работещите.22 В 
Част І – “Принципи”, точка 20 е постановено, че всички работници имат право на равни 
шансове и еднакво отношение в областта на заетостта и професията без дискриминация, 
основана на пола. Този принцип е детайлно доразвит в разпоредбата на чл. 20 в част ІІ на 
Хартата, озаглавен “Право на равни шансове и еднакво отношение в областта на заетостта и 
професията без дискриминация на основата на пола”.23 В ревизираният вариант на Хартата в 
част V, чл. Е – “Недопускане на дискриминация”, нормата е генерализирана по отношение на 
голям брой дискриминационни признаци, включително и признака “здравословно състояние”, 
който е идентичен като смислово съдържание с признака “увреждане”.24 

3. Във вътрешното законодателство принципът за забрана на дискриминацията при 
упражняване на правото на труд се съдържа в чл. 6, ал. 2 от Конституцията; чл. 8, ал. 3 от 
Кодекса на труда (КТ)25; чл. 7, ал. 4 от Закона за държавния служител; чл. 2 и чл. 23 от Закона за 
насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Нормата на КТ е създадена при голямата новелизация на 
кодекса през м. ноември 1992 година като доразвитие на конституционния принцип специално 
в сферата на трудовите отношения. При промените в КТ от м. март 2001 г. (ДВ, бр. 25 от 2001 
г.), чл. 8, ал. 3 беше изменен като се регламентираха двете форми на дискриминация – пряка и 
непряка, като се създаде и легална дефиниция в § 1, т. 7 от ДР на КТ на термина “непряка 
дискриминация”.26 Различни аспекти на забраната на дискриминацията, и по-конкретно – в 
областта на трудовите отношения, са били предмет на обсъждане и в немалко на брой решения 
на Конституционния съд.27 

Законодателят възприе подхода да се създаде един общ закон, който да има за 
предмет на правна уредба защитата срещу всички форми на дискриминация и 
начините за нейното предотвратяване (вж. чл. 1 от закона). Раздел І на глава ІІ на 
закона е посветена специално на защитата от дискриминация при упражняване 
на правото на труд. По мое дълбоко убеждение, от гледна точка на правната 
систематика, специалните норми, уреждащи забраната за дискриминация 
следваше да бъдат включени в трудовия кодекс на съответното им систематично 

                                                 
22 Този многостранен международен договор е приет и открит за подписване в Торино на 18 октомври 1961 г. През 
1988 г. е подписан т. нар. Допълнителен протокол към нея, който съдържа четири нови компонента, свързани с 
правата на човека. През 1995 година е въведен нов протокол, касаещ системата на колективните жалби, а на 3 май 1996 
г. в Страсбург е приет ревизирания вариант на Хартата, която България подписа през 2002 г. и обн., ДВ, бр. 43 от 2001 
г. 
23 Чл. 20: “С цел да се осигури ефективното упражняване на правото на равни шансове и еднакво отношение в 
областта на заетостта и професията без дискриминация, основана на пола, договарящите страни се задължават да 
признаят това право и да вземат подходящи мерки, за да осигурят или насърчат неговото приложение в следните 
области: 
a) достъп до работа, защита от уволнение и професионално реинтегриране; 
b) професионално ориентиране, обучение, преквалифициране и професионална рехабилитация; 
c) условия за наемане на работа и условия на труд, включително заплащане; 
d) професионална кариера, включително повишение.” 
24 Чл. Е: “Упражняването на правата по тази харта следва да бъде осигурено без дискриминация на каквато и да било 
основа, като раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други убеждения, национална принадлежност 
или социален произход, здравословно състояние, връзка с дадено национално малцинство, рождение или друго 
състояние.” 
25 Вж. кратък коментар у Мръчков, В. Дискриминацията в трудовите отношения, сп. Общоство и 
право, 2001, бр. 6 
26 § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на КТ е отменена с § 4, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби  на 
ЗЗДиск. 
27 Вж. например Решение № 1 на Конституционния съд от 11 февруари 1993 г. по конст. дело № 23 от 1992 г. (Обн., 
ДВ, бр.14 от 1993г.); Решение № 2 от 18 февруари 1998 г. по конст. дело № 15 от 1997 г. (Обн., ДВ., бр. 22 от 1998 г.); 
Решение № 2 от 21 януари 1999 г. по конст. дело № 33 от 1998 г. (Обн., ДВ., бр. 8 от 1999 г.). 
 



място. Този законодателен подход би довел не само до по-добра систематика от 
гледна точка на юридическата техника, но и до по-добра прегледност и 
възможност за запознаване на адресатите на правните норми със съдържанието 
им. Това ще улесни и правораздаването в областта на защитата от 
дискриминация. 

В чл. 4, ал. 1 от ЗЗДиск. са посочени дискриминационните признаци, спрямо които се 
разпростира законовата забрана. Списъкът обхваща всички признаци, формулирани в чл. 6, ал. 
2 от Конституцията, като ги допълва с някои признаци, изрично предвидени в директивите на 
Европейския съюз, в т. ч. и анализирания признак “увреждане”. От редакцията на нормата е 
видно, че списъкът на признаците, по които се забранява дискриминацията, не е изчерпателен. 
Законовата идея е той да се доразвие в отделните материални закони, както и да се включат 
всякакви други признаци, установени в международен договор, по който Република България е 
страна. В областта на трудовото право такива други признаци са посочените в чл. 8, ал. 3 от КТ - 
цвят на кожата и членуване в синдикални и други обществени организации и движения. В чл. 4, 
ал. 2 и 3 от ЗЗДиск. са дадени легални дефиниции на двете форми на дискриминация - пряката и 
непряката, като те отразяват изискванията на директивите на Европейския съюз. Съгласно чл. 5 
за дискриминационни актове се смятат тормозът на основа на признаците по чл. 4, ал. 1, 
сексуалният тормоз, подбуждането към дискриминация, преследването и расовата сегрегация, 
както и изграждането и поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица 
с увреждания.28 

Не представлява дискриминационен акт специалната закрила на непълнолетните лица и 
на лицата с увреждания, когато тя е установена със закон (чл. 7, ал. 1, т. 14). Това изключение от 
принципа за равенство в третирането произтича от и е доразвитие на законово ниво на два 
конституционни принципа: за подпомагане от държавата на отглеждането и възпитанието на 
децата до пълнолетието им (чл. 47, ал. 1 от Конституцията) и задължението на държавата да 
създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически 
увреждания (чл. 48, ал. 2 от Конституцията). Закрилни норми по отношение на трудовите права 
на тези две категории физически лица се съдържат в раздел І на глава ХV от КТ – чл. 301- 305 и 
раздел ІІІ на същата глава от КТ – чл. 314-320. Относно трудовата заетост и упражняването на 
правото на труд на лицата с увреждания има и специална правна уредба в глава ІІ, раздел ІV - 
чл. 19-25 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите. 

В областта на трудовото право, с новия закон се въвеждат забрани и юридически 
задължения за работодателя като страна по индивидуалното трудово правоотношение. Този 
законодателен подход не е случаен. Той произтича от същността на трудовото правоотношение 
и от особеностите на основния му обект – работната сила на работника или служителя. 
Работодателят е икономически по-силната страна в трудовите отношения, което е предпоставка 
за извършване на актове на дискриминация спрямо неговите работници или служители. 
Правната защита е насочена към работника или служителя, тъй като той е в по-уязвимо 
положение, поради това че като носител на работната сила се поставя във фактическа и 
юридическа зависимост спрямо работодателя в рамките на индивидуалното трудово 
правоотношение.29 

Задълженията на работодателя са свързани с всички етапи от развитието на 
динамичното индивидуално трудово правоотношение – неговото възникване, 
съществуване и прекратяване. Предмет на настоящата статия е анализа на 
разпоредбата на чл. 16 от ЗЗДиск., свързана със забраната за и защитата от 
                                                 
28 Легални дефиниции на тези понятия се съдържат в § 1, т. 1-8 от ДР на закона. 
29 В текста понятията “работодател” и “предприятие” се използват със съдържанията, които им дава законът в § 1, т. 1 
и т. 2 от ДР на КТ. За другата страна по индивидуалното трудово правоотношение се използва преимуществено 
наименованието “работник и/или служител” като обобщаващо и употребявано в КТ и другите нормативни актове, 
като на места за краткост се използва само “работник”. 



дискриминация при функционирането (изпълнението) на трудовото 
правоотношение и по специално с конкретен аспект на въпроса за 
недискриминирането на лица с увреждания. 

ІІ. 1. С правната норма на чл. 16 от ЗЗДиск. е въведено в действащото трудово право 
юридическото задължение на работодателя да пригоди работното място към нуждите на лице 
с увреждания при неговото наемане или когато увреждането на лицето настъпи след наемането 
му на работа. От терминологична гледна точка, използваното от ЗЗДиск. понятие “лице с 
увреждания” има същото смислово съдържание като дефинираното в § 1, т. 3 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за защита, рехабилитация и социална интерграция на 
инвалидите (ЗЗРСИИ) понятие “инвалид”. Това е всяко лице независимо от възрастта му с 
физическо, сетивно или умствено увреждане, което затруднява социалното му интегриране и 
участие в обществения живот, възможностите му за общуване и обучение или трудовата му 
реализация. В следващата т. 4 на § 1 от ДР на закона има легална дефиниция и на понятието 
"инвалид с трайно увреждане" - лице с установена степен на намалена работоспособност 50 и 
над 50 на сто. Между другото тази втора дефиниция влиза в противоречие с по-новите 
законодателни положения относно материята на работоспособността и респ. 
неработоспособността, предмет на научни изследвания основно в осигурителното право. 
Съгласно чл. 14, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), степента на трайно намалена 
работоспособност се определя в проценти спрямо възможностите на здравия човек. На свой ред 
в чл. 72 от КСО, по повод уредбата на пенсиите за инвалидност, се посочва, че такива се 
определят на лица с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност. Понятието “инвалидност” е 
синоним на “трайна реална неработоспособност”.30 Навсякъде в нормативните актове при 
използване на понятията “инвалид”, “лице с увреждания” и други подобни се влага 
съдържанието на трайна неработоспособност. В този смисъл е терминологично недоразумение 
да се прави разграничение между “инвалид” и “инвалид с трайно увреждане”, защото се създава 
впечатлението, че може да съществува инвалид без трайно увреждане, т. е. инвалид с нетрайно 
(временно) увреждане. На съвсем друга плоскост се поставя въпроса, че трайната 
неработоспособност (инвалидността) в някои случаи от медицинска гледна точка е обратимо 
състояние на човешкия организъм и може да има възстановяване до пълна работоспособност. 
Затова по принцип органите на експертизата на трайната неработоспособност определят 
периода на инвалидизирането, след което е необходимо ново освидетелстване на лицето, като 
при определени нормативни предпоставки инвалидността може да се определи пожизнено. Но 
и в последната хипотеза е неправилно да се говори за инвалид с трайно увреждане. 

Следва да се обърне внимание на факта, че в последно време тези термини се подлагат 
на сериозна и основателна критика от много неправителствени организации, като се предлага 
чрез промени в законодателството да се възприеме термина “лица със специфични 
възможности”. Предложението за езиковата промяна се обосновава основно с това, че сега 
използваните термини сами по себе си са дискриминационни и смисловата им натовареност 
уронва честта и достойнството на тези граждани на държавата. Без да се навлиза в подробна 
дискусия за предлаганата терминологична промяна, поради обстоятелството, че de lege lata те са 
легални термини и понятия, настоящото изследване си служи преимуществено с тях. Това, 
което е от значение за правоприлагането, е нееднократно посочваното в настоящото изследване 
положение, че при приемането на различни нормативни актове, отнасящи се до правната 
уредба на обособен кръг обществени отношения, законодателят не е последователен в 
използваната терминология. Това предизвиква до известна степен един “терминологичен хаос”. 
В правната литература нееднократно е подчертавано, че изискването за утвърденост и 

                                                 
30 Така Мръчков, В. Осигурително право, ІІ-ро изд., изд. Сиби, 2001, с. 261-263 



устойчивост на правното значение на дадено понятие е изключително важно за осигуряване на 
единството и хомогенността на правото.31 

2. Като се има предвид теоретично обоснованата система на действащото българско 
трудово право, разпоредбата на чл. 16 от ЗЗДиск. се отнася към правния институт на 
специалната закрила на лицата с намалена работоспособност. Специалната закрила на 
работниците или служителите с намалена работоспособност е отдавна позната на българското 
трудово законодателство и е с утвърдени правни традиции. Още в първия Кодекс на труда от 
1951 година на тази проблематика са посветени чл. 121 и чл. 122. Правната цел на тази закрила е 
да се отчете влошеното здравословно състояние на посочената категория лица, което в много 
случаи не им позволява да се включат активно в обществения труд, както останалите работници 
или служители. Специалните правила са насочени и към създаване на правни възможности за 
използване на остатъчната работоспособност на съответните граждани за извършване на 
подходяща трудова дейност. В нормативната уредба на специалната закрила се въплъщават 
редица основни трудови права на гражданите, някои от които имат и конституционно 
основание.32 Това е подчертано отдавна и от съдебната практика. В Тълкувателно решение № 
73 от 27.01.1986 г. на ОСГК на Върховния съд по гражданско дело № 4 от 1986 година, по 
повод на трудоустрояването, се посочва следното: “Произнасяйки се за трудовите възможности 
на инвалида, ТЕЛК дава заключение за неговото трудоустрояване. Една от задачите на 
трудовата препоръка е да съдействува за възстановяване на трудоспособността. Използуването 
на труда на инвалидизирания без вреда за здравето му е реализация на конституционния 
принцип за правото на труд, като произтича и от правилата на морала”. Тука е необходимо да се 
отбележи, че с влизането в сила от началото на 2000 г. на Кодекса за задължително обществено 
осигуряване, с ново наименование Кодекс за социално осигуряване, в българското трудово и 
осигурително право се изостави термина “нетрудоспособност” и той се замени с 
“неработоспособност”.33 

Дълбокото социално-икономическо основание за въвеждането на подобни закрилни 
норми в трудовото законодателство е по-уязвимото и по-беззащитно положение, в което се 
намират тези граждани поради намалената им работоспособност. От гледна точка на 
интересите на работодателя на пазара на труда, тези лица са по-малко “желани” като търсещи 
работа и са една от т. нар. рискови групи на пазара на труда.34 Това се дължи на по-малката 
производителност и икономическа ефективност на предлаганата от тях работна сила. При 
наемането и използването на труда на такива лица, работодателите правят немалко 
допълнителни разходи във връзка с пригодяването и приспособяването на работната среда към 
специфичните нужди на лицата с намалена работоспособност. Това икономическо положение 
има своя нормативен израз в разпоредбата на чл. 16, ал. 3 от Закона за здравословните и 
безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Съгласно нея, всички разходи, свързани с осигуряването на 
здравословни и безопасни условия на труд на работниците и на служителите, вкл. и за лицата с 
намалена работоспособност, са изцяло за сметка на работодателя. От гледна точка на 
рентабилността на производството, това значително оскъпява цената на работната сила и влиза 
в противоречие с основния икономически интерес на работодателя – да извлича максимална 
печалба от производството. Тези социално-икономически дадености често стават повод за 
извършване на дискриминационни актове от работодателя спрямо работници или служители с 
                                                 
31 Така Милкова, Д. Юридическа техника, Сиби, С., 2002, с. 298; Спасов, Б. Съставяне на правни нормативни актове, 
С., 1999, с. 69-88 и др., от него: Езикови въпроси при съставянето на правните нормативни актове, сп. Правна мисъл, 
1994, бр. 3, с. 37-47 
32 Така Средкова, Кр. Специална закрила на някои категории работници, Наука и изкуство, С., 1988, с. 65 
33 Анализ и подробности за терминологичната промяна вж. Мингов, Ем. Понятията неработоспособност и 
нетрудоспособност в българското осигурително законодателство, сп. Съвременно право, бр. 2, 2001, с. 22-33; от него: 
Обезщетения при временна неработоспособност, Сиби, С., 2002, с. 17-28 
34 Съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 16 от ДР на ЗНЗ, "рискови групи" са част от безработните лица, живеещи 
или застрашени от изпадане в състояние на социална изолация или бедност. 



физически или психически увреждания, както в процеса на наемане на работа, така и при 
учредено и функциониращо трудово правоотношение. В този смисъл, нормативната уредба на 
специалната трудовоправна закрила на тази категория работници или служители има за задача 
да намери необходимия и справедлив баланс между интересите на работодателя - производител 
и интересите и правата на тези граждани, а оттам – и на социалните интереси на обществото 
като цяло.35 Изпълнявайки успешно тази задача, правната уредба ще постигне и основната цел, 
към която е насочена - да даде конкретно измерение на основните и върховни конституционни 
принципи за хуманизъм, равенство, справедливост, търпимост и зачитане на човешкото 
достойнство (абзаци 2 и 3 от Преамбюла на Конституцията).  

2. Източниците на действащата правна уредба на този институт се съдържат в един 
нормен комплекс от различни по юридическа сила нормативни актове. На първо място това е 
разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от Конституцията. Като едно от конкретните измерения на 
принципа на социалната държава, Основният закон задължава “държавата да създава условия 
за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания”. Това 
задължение се осъществява чрез: създаване от Народното събрание на необходимата законова 
уредба за специалната трудовоправна закрила на тези лица и нейното доразвитие и 
детайлизиране в приеманите от изпълнителната власт (Министерски съвет и ресорните 
министри) подзаконови нормативни актове; пряко организационно и финансово подпомагане 
на организациите на тези категории лица; създаване и насърчаване на специализирани 
предприятия; използването на различни финансови инструменти като държавните целеви 
субсидии, данъчни и митнически облекчения и други (вж. съответните разпоредби на ЗЗБУТ и 
ЗНЗ). 

На следващо място следва да се посочи законовата правна уредба в КТ – глава ХІV, 
раздел ІІІ (чл. 314-320) и специалния Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на 
инвалидите (Обн. ДВ., бр. 112 от 1995 г., изм. и доп.). 

Със ЗЗРСИИ, който влезе в сила от 01.01.1996 г., се систематизира правната уредба, 
регламентираща правата и облекченията за инвалидите. Поради комплексния си характер, този 
закон действа наред със специалните закони, уреждащи различните аспекти от проблемите на 
инвалидите. Целият раздел IV на глава ІІ от ЗЗРСИИ е посветен на трудовата заетост на тази 
категория граждани, като една от най-важните социални области за тяхната рехабилитация и 
социална интеграция. В чл. 19, ал. 1 е изрично регламентирано правото на инвалидите да 
работят в интегрирана работна среда, като конкретно проявление на общото конституционно 
право на труд по чл. 48, ал. 1, изр. І от Конституцията. Също така инвалидите имат право на 
трудоустрояване при условия и по ред, установени в КТ и в Закона за държавния служител (чл. 
19, ал. 2 от закона). За работодатели, които приспособяват работни места за инвалиди, е 
предвидено финансово стимулиране със средства от фонд "Рехабилитация и социална 
интеграция" към МТСП, по ред и начин, предвидени в правилника за дейността на фонда. В 
закона има подробна регламентация на т. нар. специализирани предприятия, кооперации и 
цехове за инвалиди, които са търговски дружества и кооперации на инвалиди, осигуряващи 
специални условия на труд при определено съотношение на здрави и трудоустроени лица (чл. 
20-23 и § 1, т. 6 от ДР на закона). Предвидени са също и някои икономически и финансови 
стимули и изгоди за тази особена категория предприятия.36 

За облекчаване на личния и социалния живот на инвалидите през последните 
години от държавните органи на изпълнителната власт са предприети конкретни 
действия за усъвършенстване на законодателството в тази област. От друга 

                                                 
35 Общ икономико-социологически анализ на социалната защита на лицата с увреждания вж. Сматракалев, Г. 
Социалната защита на инвалидите с физически, умствени и сензорни увреждания, В: Социална защита на основните 
рискови групи от населението, авт. колектив, ред. К. Стоянова, Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, С., 1995, с. 164-184 
36 Законовите положения относно разглежданата проблематика са доразвити в Правилника за прилагане на ЗЗРСИИ, 
приет с ПМС № 269 от 1 ноември 1996 г. - Обн., ДВ., бр. 97 от 1996 г., изм. и доп. 



страна, непрекъснато се създават условия за практическото приложение на 
съответните нормативни актове. 

За приобщаване на инвалидите към трудовия живот допринесе и влизането в сила на 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ., бр. 124 от 1997 г., изм. и доп.). 
При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 
работодателят е длъжен да отчита специфичните опасности за работниците и служителите, 
които се нуждаят от специална закрила, включително и тези с ограничена работоспособност, 
както и да предвиди съответните улеснения за тези лица на работните им места при изпълнение 
на трудовите им функции (чл. 16, ал. 1, т. 3 и 4). 

С влезлият в сила от 1 януари 2002 г. Закон за насърчаване на заетостта (Обн., ДВ., бр. 
112 от 2001 г., изм. и доп.) са уредени някои въпроси, свързани със създаване на подходящи 
работни места за лицата с трайно намалена работоспособност. В чл. 52 от закона са предвидени 
програми и мерки, осигуряващи равни възможности чрез социално-икономическа интеграция 
на безработни лица с трайно намалена работоспособност като една от рисковите групи на 
пазара на труда. В отделните хипотези на нормата, на работодателя, който наема на работа за 
срок не по-малък от 12 месеца такива лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта 
се предоставят премии, представляващи сумите за трудово възнаграждение и дължимите 
вноски за сметка на работодателя за фондовете на държавното обществено осигуряване и 
Националната здравноосигурителна каса за всяко лице за времето, през което е било на работа, 
но за не повече от 12 месеца, а при наемане за временна, сезонна или почасова работа - за не 
повече от 6 месеца.37 

През различен период от време са приети и няколко подзаконови нормативни актове, 
като сред основните са Наредба за трудоустрояване38, Наредба № 8 за определяне на работните 
места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност39, Наредба за 
експертизата на работоспособността (Обн., ДВ., бр. 61 от 2000 г.) – във връзка с издаването на 
болничен лист при трудоустрояване. През м. октомври 1999 г. (в сила от 08.01.2000 г.) се прие 
Наредба № 7 на МТСП и Министерството на здравеопазването за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 
оборудване (Обн., ДВ., бр. 88 от 1999 г., изм. и доп.). С нея работодателите се задължават да 
осигуряват подходящо изградени работни места за работещите лица с увреждания. Това се 
отнася и за използваните от тях врати, проходи, стълбища, бани, умивални, тоалетни и други 
съоръжения (вж. чл. 245 от наредбата). Изпълнението на тези задължения на работодателите се 
контролира от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и 
социалната политика чрез нейните териториални структури. 

Разпоредби, свързани с различни аспекти на специалната закрила на работници 
или служители с намалена работоспособност може да се съдържат и в 
недържавни източници на трудовото право - колективен трудов договор и 
правилника за вътрешния трудов ред или друг вътрешен акт на работодателя. 

3. На основата на направения преглед на действащата правна уредба на специалната 
трудово-правна закрила на работниците или служителите с намалена работоспособност, 
разпоредбата на чл. 16 от ЗЗДиск. също трябва да се причисли към нормения комплекс на този 
правен институт. Тя се отнася към т. нар. позитивна защита срещу дискриминация при 
                                                 
37 В глава девета на ЗНЗ - “Контрол и административно-наказателна отговорност” се съдържа разпоредба – чл. 80, 
съгласно която на работодател, отказал без уважителни причини да наеме на работа насочен от поделението на 
Агенцията по заетостта безработен с трайно намалена работоспособност, в рамките на определения норматив в чл. 315 
от КТ се налага глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лева за всеки отделен случай. 
38 Приета с ПМС № 72 и Централния съвет на Българските професионални съюзи от 30 декември 1986 г. - Обн., ДВ., 
бр. 7 от 1987 г., изм. и доп. 
39 Приета от Комитета по труда и социалното дело, Министерството на народното здраве и Централния съвет на 
Българските професионални съюзи - Обн., ДВ. бр. 52 1987 г., изм. и доп. 



упражняването на трудовите права и по-конкретно на трудовите права на лицата с увреждания. 
В нормата се съдържа юридическо задължение за действие (активно поведение), като 
носителя на това задължение е работодателя. Корелативно на това юридическо задължение е 
субективното трудово право на работника или служителя да изисква от работодателя 
изпълнението на това задължение. За разлика от някои други анализирани разпоредби на 
ЗЗДиск., в чл. 16 не се съдържа правна забрана. 

Приложното поле на тази разпоредба се отнася както до възникването на 
индивидуалното трудово правоотношение – “при наемане на работа”, когато като кандидат за 
свободната длъжност в предприятието се яви лице с увреждания, така и до функционирането на 
трудовото правоотношение, когато увреждането на лицето настъпи след наемането му на 
работа. По този начин в законовата разпоредба могат да се открият две близки по съдържание, 
но различни по фактически състав логически правни норми. Първата, свързана с началния етап 
от съществуването на трудовото правоотношение, може да се разглежда като логическо 
продължение и доразвитие на нормите на чл. 12, ал. 1, 2 и 4 от ЗЗДиск. по отношение на 
дискриминационния признак по чл. 4, ал. 1 “увреждане”. Втората правна норма, включена в 
съдържанието на разпоредбата на чл. 16 от ЗЗДиск., е конкретно проявление спрямо признака 
“увреждане” на принципа по чл. 13, ал. 1 от ЗЗДиск. Пригодяването на работното място към 
нуждите на лице с увреждания цели осигуряване на равенство в условията на труд. Тази 
специална закрилна мярка е необходима с цел изравняване на възможностите за участие в 
трудовата дейност на лицата с увреждания, които се намират в неравностойно положение на 
основата на признак по чл. 4, ал. 1 от закона спрямо останалите работници или служители в 
предприятието (вж. и чл. 7, ал. 1, т. 13 и 14 от ЗЗДиск.). Ефективното прилагане на тази закрилна 
мярка ще доведе до фактическо изравняване на възможностите за полагане на труд на лице с 
физически или психически увреждания с тези на другите работници или служители в 
конкретно предприятие. 

За фактическия състав и възникването на юридическото задължение на работодателя 
няма правно значение вида на увреждането – физическо или психическо. Последното има 
фактическо значение, предвид на това, че пригодяването на работното място трябва да се 
съобрази с нуждите на лицето с увреждания, т. е. да се направи от работодателя преценка за 
вида и степента на самото увреждане. В този смисъл вида на увреждането има правно значение 
за изпълнението на юридическото задължение в количествено и качествено отношение. На 
практика въпросната преценка ще бъде преднамерена от работодателя в експертното решение 
за определяне степента на инвалидност, постановено от органите на експертизата на трайната 
неработоспособност – териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната 
експертна лекарска комисия (НЕЛК) - вж. чл. 15, ал. 2 от КСО. 

Анализираната разпоредба говори за пригодяване на работното място. Последният 
правно-технически термин има легална дефиниция в § 1, т. 4 от ДР на КТ. Това е всяко 
помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго подобно териториално 
определено място в предприятието, където работникът или служителят по указание на 
работодателя полага труда си в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение.40 
Считам, че разпоредбата в това отношение трябва да се тълкува разширително, като освен 
работното място в посочения смисъл, юридическото задължение на работодателя се разпростре 
и върху работното оборудване и неговото използване, както и спрямо защитните 
приспособления (елементи, оборудване, предпазни устройства).41 Работното оборудване е 

                                                 
40 Подобна е и дефиницията в § 1, т. 2 от ДР на Наредба № 7 от 1999 година за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване - мястото, 
където се предвижда извършването на работата в помещения или на което и да е място на територията на 
предприятието, или до което работещият има достъп във връзка с изпълняваната работа. 
41 Последните термини също имат легално определение в различни нормативни актове. "Защитно приспособление 
(елемент, оборудване, предпазно устройство)" е определено в § 1, т. 8 от ДР на ЗЗБУТ, а "работно оборудване" и 



всяка машина, апарат, инструмент, инсталация, устройство, уредба или съоръжение, използвани 
при работа. То и неговото използване, както и различните защитни приспособления са 
всъщност част (компонент) от работното място. В много случаи тяхното пригодяване към 
нуждите на работник или служител с увреждания ще е много по-належащо и с по-голям ефект 
спрямо пригодяването на работното място.  

В известен аспект новата разпоредба на чл. 16 от ЗЗДиск. преповтаря в смислово 
отношение съдържанието на вече посочените по-горе чл. 16, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗЗБУТ и чл. 245 от 
Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на 
работните места и при използване на работното оборудване. Новото в нея е финалната 
формулировка – “освен когато разходите за това са необосновано големи и биха затруднили 
сериозно работодателя”. Тази формулировка придава относителен и условен характер на 
юридическото задължение на работодателя. Условията, при които отпада работодателското 
задължение са две и трябва да са дадени кумулативно. На първо място разходите в стойностно 
изражение трябва да са необосновано големи. Наличието на това условие в обективната 
действителност може сравнително лесно да бъде установено чрез една финансово-счетоводна 
справка за пазарната стойност на съответните материали и услуги, необходими за пригодяване 
на работното място. И ако това е така, то второто условие  - разходите биха затруднили 
сериозно работодателя - е вече изцяло в субективната преценка на работодателя. “Сериозното 
затруднение” се отнася до финансовото отражение на тези необосновано големи разходи върху 
сегашното и бъдещото икономическо състояние и развитие на предприятието на работодателя 
като стопански субект. Всеки разход по принцип затруднява работодателя - производител в 
някаква степен, разходите са “необходимото зло” във всяка стопанска дейност, но въпросът е 
кога това затруднение е сериозно? Законодателят е търсил необходимия баланс между 
икономическите интереси на работодателя и интересите на лицето с увреждания. Проблемът е 
обаче, че възможността за суверенна работодателска преценка до голяма степен обезмисля 
основното съдържание на разпоредбата и тя придобива повече характера на едно пожелание, 
отколкото на правило за поведение. Поради това, че правната норма на чл. 16 от ЗЗДиск. е по-
нова по време, се поставя и въпроса за нейното съотношение и действие спрямо по-старите, 
цитирани по-горе правни норми. До голяма степен и те са изпразнени от съдържание, ако 
работодателят се позове на наличието на двете условия по чл. 16 от ЗЗДиск. Въпреки 
споменатата по-горе идея за търсене на баланс между противоречивите интереси на лицето с 
увреждания (и на обществото като цяло) и на работодателя като страни по индивидуалното 
трудово правоотношение, de lege ferenda предлагам при една бъдеща промяна на закона 
посочената финална формулировка в текста на чл. 16 да бъде заличена. Така съдържанието на 
правната норма в максимална степен ще бъде в унисон с покровителствената идея в трудовото 
право, основния принцип на този правен отрасъл – закрилата на наемния труд, както и правните 
цели на трудовия закон (чл. 1, ал. 3 от КТ) . 

ІІІ. От направения доктринерен анализ се налага извода, че заложените идеи 
като законодателна политика са актуални, напредничави и с поглед към 
бъдещето. Основният проблем се свежда до недоброто редактиране на 
разпоредбата на чл. 16 от ЗЗДиск., което може да доведе до противоречия при 
правоприлагането на нормата от работодателя, а впоследствие при евентуален 
трудов спор относно изпълнението на юридическото задължение, нормирано в 
нея – и в съдебната практика. Непрецизното текстово формулиране на една 
правна норма значително намалява нейната правна ефективност и може да 
доведе до сериозни проблеми при нейната правна реализация. 

 

                                                                                                                                                 
"използване на работното оборудване" – в § 1, т. 4 и 5 от ДР на цитираната по-горе в текста Наредба № 7 от 1999 
година. 



 
ПРЕЗИДЕНТСКИЯТ УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ С ОРДЕНИ И МЕДАЛИ 

 
Памела Бучкова, 

асистент по Административно право и процес, Програма „Право”, НБУ 
 

Президентът – държавен глава 
 
За сравнително кратката си политическа история, президентската 

институция се наложи като съществен фактор в политическия живот на страната. 
Тя се развива динамично и продължава да се утвърждава стабилно в държавното 
управление. Това е свързано с идеята за трайно възприемане на принципите на 
парламентарната република, като модел на управление в България42. 

Президентската институция не се включва в класическата конфигурация на 
разделение на властите. За разлика от президетската република държавният глава 
не съвместява длъжността правителствен ръководител.  

В качеството си на държавен глава президентът, по смисъла на 
конституционните текстове, е едноличен държавен орган, който на първо място 
олицетворява единството на нацията. Това е негово право и задължение43.  

Правното положение на държавния глава предполага той да бъде изразител 
на различни обществено-политически нагласи, като се възползва от правото си да 
изразява политическа и обществена позиция чрез своите действия. 

Президентът в условията на парламентарно управление в република 
България е орган на държавното управление, който черпи своята легитимност и 
авторитет от пряк народен избор. Той заема самостоятелно и обособено място в 
конституционната система на държавните органи. Основната му роля е на 
държавен глава – да представлява националното единство и да упражнява морално 
и политическо влияние върху правителството и неговите членове. 

Съществуват становища, според които в България е възприета разновидност 
на парламентарната форма на управление, която се състои в съчетаване на 
прламентаризъм с президенциалистки начала. В този случай държавният глава 
разполага с конституционоустановен обем правомощия, които са насочени към 
всяка област на държавното управление, но предимно в сферата на изпълнителната 
власт. Той е натоварен с реално осъществяване на изпълнителната власт в сферите 
на националната сигурност, отбраната и външната политика44.  

Държавният глава е “национален представител”. Този статус придава на 
неговия носител особено положение сред държавните органи. Неговите 
конституционни пълномощия не са номинални. За осъществяването на някои от тях 
той се нуждае от министерско преподписване, но тук значението на 
контрасигнатурата е изпълнено с различно съдържание.  

Ако при чистата парламентарна форма на управление контрасигнатурата 
означава, че държавният глава реално не осъществява сам своите правомощия – 
тоест прилага се принципът “царува, но не управлява”, то при парламентарно-
президентският модел доминира разбирането, че приподписването се изразява в 
съгласие на правителството с президента. 

                                                 
42 вж. Близнашки, Г. Основни принципи на парламентарното управление., Правна мисъл, 1994, №3 
43 вж. Пенев, П. Президентът – олицетворяващ единството на нацията., Съвременно право, 1996, №4 
44 Киров, В. Президентът в системата на разделените власти: българският модел от 1991г., Правна 
мисъл, 1998, №3 



Президентът притежава обем от правомощия, които са нормативно 
предвидени от Конституцията. Тя дава възможност чрез текущото законодателство 
да се предоставят на президента на републиката допълнителни прерогативи освен 
тези, които пряко произтичат от нея.  

 Като цяло правомощията на президента се определят като изключителни, 
тъй като те са предоставени именно на него поради мястото му в системата на 
държавните органи. Така например единствено в прерогативите на държавния 
глава са правомощията да помилва, да дава убежище, да налага вето, да обнародва 
законите45 и т.н. 

Една част от своите прерогативи държавният глава упражнява 
самостоятелно, а други съвместно с правителството или негови членове46.  

 
Актовете на президента 
 
Подобно на всеки държавен орган и президентът на републиката в 

изпълнение на конституционно отредените му правомощия и функции, издава 
актове.  

Разглеждането на президентската институция е неминуемо без разбиране за 
характера на актовете, които държавният глава издава при упражняване на своите 
правомощия, възложени му от конституцията и законите на страната.  

Актовете на държавния глава имат своята юридическа основа в 
Конституцията подобно на актовете издавани от други органи на държавното 
управление. Съгласно чл.102, ал. 2 от Конституцията на република България, 
държавният глава издава укази, отправя обръщения и послания. Тези актове са 
средство за обективиране на неговата държавническа воля и форма, в която се 
обличат юридическите и политическите му функции.  

Държавно-властническата воля на президента може да бъде изразена под 
формата на устно волеизявление. По този начин държавният глава отправя своите 
обръщения и послания. Това са актове с предимно политически характер. Чрез тях 
се упражнява въздействие върху публичната и политическата сфера. 

Когато актът на президента представлява документ издаден в писмена 
форма, се касае за указ на държавния глава.  

Президентските укази са най-честият юридически израз на дейността на 
държавния глава. Те са писмени документи, в който се материализира 
волеизявлението на държавния глава, което той прави във връзка с упражняване на 
някое от своите правомощия. Те се издават винаги по конкретен повод и имат 
еднократно действие. 

Волеизявлението, което се съдържа в акта на президента, независимо от 
това дали е устно или писмено, “има официален характер в смисъл, че то се прави 
от името на държавата и я ангажира в юридическо и в политическо отношение.”47 

Президентските укази съдържат множество общи юридически белези. 
Поначало указът може да се определи като изрично ненормативно 
волеизявление на президента на републиката, издадено в писмена форма, по 

                                                 
45 изключение прави закон за изменение и допълнение на Конституцията, който се обнародва по 
разпореждане на председателя на Народното събрание. 
46 Някои конституционалисти определят като собствени правомощията, които президентът 
реализира без да е необходимо приподписване на неговите актове. Останалите се нуждаят от 
контрасигнация на министър-председателя или в отделни случаи на ресорния министър. Така напр. 
Duverger M. Institutions politiques et droit constitutionel, 11-éd., Paris, 1970, p. 697-698 
47 Спасов, Б., Президентът на Републиката (Правно положение). С., 1992, стр. 84 



конкретен повод и при упражняване на неговите нормативно установени 
правомощия, с което се пораждат, изменят или прекратяват специфични 
правоотношения във всички сфери на държавното управление. 

Всеки един от президентските укази съдържа и специфични отлики от 
останалите досежно процедурата по издаването им, формата и сферата, в която 
те пораждат правното си действие. Така стои въпросът и при президентският 
указ за награждаване с ордени и медали. 

 
Указът за награждаване с ордени и медали 
 
Награждаването с ордени и медали е право на държавния глава при всички 

форми на държавно управление. 
В миналото институтът на награждаването с ордени е бил израз на 

еманципация на краля по отношение на църквата или благоволение към дадено 
лице и стремеж да се печелят привърженици, както и утвърждаване на феодалната 
йерархия.  

Съвременните ордени и отличия са израз на държавно и обществено 
признание. Те се дават за заслуги, за високо хуманни и морални постъпки, за 
приятелство, което има политическо значение, за вежливост от международен 
характер.  

Награждаването с орден или медал се прави в изпълнение на 
изключителното правомощие на президента на Републиката по чл. 98, т. 8 от 
Конституцията. То е правомощие в сферата на изпълнителната власт и се 
упражнява съвместно с правителството. 

Конституцията не предвижда възможността то да бъде делегирано на 
вицепрезидента. 

Награждаването с орден или медал се удостоверява с указ на президента. 
Издаването на указа е юридическата форма, в която намира израз волеизявлението 
на държавния глава - да удостои с държавна награда конкретно определен правен 
субект – физическо лице.  

Указът на държавния глава за награждаване с ордени и медали се откроява 
със следните юридически белези: 

 
 
1. Указът е индивидуален акт на държавния глава 
Той се издава спрямо индивидуално определен адресат. В него се 

материализира волеизявлението за награждавне на конкретно определено 
физическо лице с държавно отличие – орден или медал. С този указ се създава 
правоотношение между държавата от една страна и конкретно физическо лице, по 
силата на което за него възниква правото да носи държавно отличие. Това 
правоотношение не създава задължение за адресата на указа. 

 
2. Указът за награждаване е юридически акт 
Той е израз на осъществяването на прерогатива осигурена на 

конституционно равнище. Указът съдържа волеизявление, което е насочено към 
настъпването на правна промяна. Тя се изразява в непосредственото пораждане на 
правни последици в правната сфера на конкретно физическо лице – адресат на 
указа. 

 



3. Указът за награждаване не е властнически акт 
Указът, е акт на централен орган на държавното управление. Определянето 

му като властнически е оправдано само дотолкова, доколкото правомощието да 
награждава е във “властта” на държавния глава. Правоотношението, което се 
създава между него и адресата на неговия акт не е правоотношение на власт и 
подчинение. Немислимо е неговото обезпечаване с принудителната сила на 
държавата спрямо награденото лице. 

 
4. Указът е едностранен акт. 
Неговото издаване не се поставя в зависимост от волята на награденото лице 

и не се нуждае от неговото насрещно волеизявление за приемане. Поначало указът 
за награждаване е облагоприятстващ акт и има за своя адресат благоприятни 
правни последици.  

Съгласно Закона за ордените и медалите на република България издаването 
на указ за награждаване се поставя в зависимост от предложение направено от 
определен кръг правни субекти – от председателя на Народното събрание, от 
Министерския съвет (въз основа на мотивирано предложение от съответния 
министър), от Българската академия на науките, от висшите училища, от 
Българския червен кръст, от творчески съюзи, сдружения и други организации с 
нестопанска цел, както и от инициативни комитети на граждани. Предложения за 
награждаване на чужди граждани се правят от министъра на външните работи, а за 
награждаване на български военни лица – от министъра на отбраната. 

Макар и подробно, изброяването на субектите, които имат право да 
направят предложение за награждаване с ордени и медали не е изчерпателно. Няма 
юридическа пречка инициативата да изхожда и от самия държавен глава, като 
изразител на националния интерес и единствено компетентен да награждава с 
ордени и медали. Неговата лична и самостоятелна преценка в случая не следва да 
се поставя в зависимост от тази на посочените правни субекти. Награждаването с 
ордени и медали е право на президента, подобно на правото на помилване, а не 
негово конституционно задължение.  

Логично възниква въпросът, може ли президентът да откаже направено 
предложение за награждаване с орден или медал? От характера на президентската 
институция следва отговорът на този въпрос да бъде положителен. 

 
5. Указът за награждаване с ордени и медали е ненормативен акт.  

Ненормативният характер на посочения указ се обосновава от факта, че 
този акт се издава от орган, който не притежава нормотворческа компетентност. 
С такава компетентност, от Конституцията на република България, са 
натоварени Народното събрание и онези органи на изпълнителната власт, на 
които е възложено издаването на подзаконови нормативни актове – 
Министерски съвет, министри48.  

На второ място, подобно на индивидуалните административни актове, 
указът се издава по конкретен повод и разпростира правното си действие по 
отношение на индивидуално определен правен субект. 

На следващо място, за да бъде нормативен, един акт на държавен орган (в 
случая указ на президента), той следва да съдържа правни норми. Правните 

                                                 
48съгл. чл. 2. (1) от Закона за нормативните актове нормативни актове могат да издават само 
органите, предвидени от Конституцията, от закон или от указ. 



норми са абстрактни правила за поведение, които са задължителни за 
неопределен кръг правни субекти. В конкретния случай указът на президента не 
притежава тези признаци. 

 

6. Указът няма нормативно определена форма 
Въпреки това е немислимо той да не бъде издаден в писмена форма, в него 

да липсват елементи като наименованието на неговия автор, индивидуализиращи 
белези на неговия адресат, правното основание за издаването му, министерска 
контрасигнатура и пр. В противен случай той обективно не би могъл да породи 
правни последици. За разлика от индивидуалните административни актове, които 
при неспазване на някои от изискванията за форма са незаконосъобразни и 
подлежат на отмяна, то при указа на държавния глава е различно. Той не може да 
бъде оспорен на никакво основание, а следва да бъде издаден наново.  

 

7. Указът за награждаване с ордени и медали не съдържа мотиви 
По изключение Конституцията задължава президента да мотивира своя указ, 

с който налага отлагателно вето. В тази хипотеза мотивите са съществен елемент от 
формата на указа, тъй като с налагането на вето президентът взема отношение по 
повод определени политически въпроси. Отлагателното вето дава възможност на 
президента аргументирано да изрази своята позиция относно бъдещ нормативен 
акт, който по дефиниция ще се отрази на правната сфера на неопределен кръг 
правни субекти. При отлагателното вето може да се постигне промяна в 
първоначалния текст на оспорения закон. Често евентуалното налагане на вето 
може да породи политически дебат и да доведе до съществени политически 
последствия. 

За разлика от налагането на вето, правомощието на президента да 
награждава с ордени и медали е пряк израз на статуса му на държавен глава. За да 
олицетворява единството на нацията, президентът е нужно да извършва действия, 
насочени към укрепване на държавността и единството на нацията в етнически, 
духовен и исторически аспект.49 Поради това с държавните награди на република 
България се удостояват общественици, политици, културни дейци, духовни лица и 
граждани, които имат особени заслуги за страната или за двустранните й 
отношения с други страни. 

 
Държавните награди на Република България 
 
Ордените и медалите са държавните награди на Република България. 

Според Закона за ордените и медалите на Република България те са следните: 
1. Орден “Стара планина” с лента без степени и без лента с две степени; 
2. Орден “Св. Св. Кирил и Методий” – с огърлие, първа и втора степен; 
3. Орден “За гражданска заслуга” с две степени; 
4. Орден “За военна заслуга” с една категория с мечове и три степени; 
5. Орден “Мадарски конник” с лента с българския национален 

трибагреник, има две степени и две категории – с и без мечове; 
6. Орден “За храброст” със синя лента, с три степени и две категории – с и 

без мечове. 
7. Медал “За заслуга” - има една степен. 

                                                 
49 вж. Пенев, П. Президентът – олицетворяващ единството на нацията., Съвременно право, 1996, №4 



 
Ордените – категория с мечове – се връчват на военни лица, без мечове – на 

цивилни лица.  
Награждаването с ордени и медали се извършва в съответствие със Закона 

за държавния протокол50. На наградените лица, заедно с ордена или медала се 
връчват орденска и медална книжка, подпечатани с държавния печат. Наградените 
с ордени и медали лица се вписват в “Дневник – регистър на наградените” към 
Президента на Република България. 

Ордените се носят при церемониялни изяви, а в по-малко тържествени 
случаи се носят знаците на ордените. Тяхната форма, размерът и мястото на носене 
се определят в зависимост от вида на конкретния орден. 

За израз на уважение се смята носенето на орден от дадена чужда държава 
по време на мероприятие, организирано от тази държава. Чуждестранните ордени 
се подреждат при носене обикновено след националните, ако лицето е носител на 
такива. 

Всеки орден има свое самостоятелно правно положение, което се състои от 
неговата степен спрямо други ордени, вътрешните степени и видове на ордена, 
както и начина на носенето му. Това са правила, които се установяват в 
законодателствата на всяка държава, която предвижда издаването на държавни 
отличия. Специалните нормативни актове определят също кога, при какви условия 
и сред кои национални ордени се подреждат ордените получени от чужда държава.  

 
 

1. Орден “Стара планина” 
 
 С орден “Стара планина” се награждават български граждани - държавни 
глави и ръководител на правителства, министри, политици, обществени дейци, 
културни дейци, военни лица и представители на духовенството, които имат 
изключително големи заслуги към република България. С този орден се 
награждават и чужди граждани от посочените категории, които имат изключително 
големи заслуги за двустранните отношения с Република България и развитието на 
международното сътрудничество, укрепването на сигурността и мира между 
народите, както и за защита на правата и свободите на човека. 
 Орден “Стара планина” е с лента и без лента.  

С орден “Стара планина” с лента се награждават държавни глави, министър-
председатели, а в изключителни случаи и български граждани. Той е без степени. 
Носи се през рамо. 

С орден “Стара планина” без лента се награждават министри, дипломати, 
политически и обществени дейци, дейци на културата, воени лица, представители 
на духовенството, както и носители на други български и чужди ордени. Той има 
две степени – първа и втора и две кагегории – с мечове и без мечове. Този орден се 
носи на шия. 

 
2. Орден “Св. Св. Кирил и Методий” 

 
С орден “Св. Св. Кирил и методий” се награждават български и чужди 

граждани, които имат значим принос за развитието на културата, изкуството, 
образованието и науката. Този орден има следните степени: 

                                                 
50 Обн., ДВ, бр. 32 от 18.04.2000 г. 
 



- огърлие – с него се награждават лица с особено значими заслуги за 
развитието на културата, изкуството и науката. Носи се на шия. ; 

- първа степен – лица с големи заслуги в посочените сфери на 
обществения живот; 

- втора степен – дейци на образовението, културата и читалищното дело. 
       Орден “Св. Св Кирил и Методий” първа и втора степен се носи на гърди. 
 

3. Орден “За гражданска заслуга” 
 
 С орден “За гражданска заслуга” се награждават български граждани, които 
имат големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за 
укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и свободи, 
за принос и заслуги за отбраната, сигурността и обществения ред в Република 
България. 
Орденът има све степени – първа и втора. Носи се на гърди. 
 
 4. Орден “За военна заслуга” 
 
 С орден “За военна заслуга” се награждават български и чужди граждани, 
които имат големи заслуги за развитието и укрепването на Българската армия, за 
участието в мироопазващи операции, за дългогодишна и безупречна служба и 
принос за опазване на националната сигурност и обществения ред в Република 
България. Орденът има една категория – с мечове и три степени: 
– първа степен – с него се награждават висши офицери, генерали и адмирали, но 

по изключение и граждански лица. Носи се през рамо. 
– втора степен – с него се награждават старши офицери, полковници, 

подполковници, граждански лица, висши държавни служители на 
Министерския съвет и на организациите в системата на международната 
ситурност, видни учени в областта на военните ауки, а по изключение и други 
лица с големи военни заслуги. Носи се на шия. 

– трета степен – с него се награждават старши офицери, а по изключение и 
младши офицери и граждански лица с военни заслуги. 

 
5. Орден “Мадарски конник” 

 
 С орден “Мадарски конник” се награждават чужди и български граждани за 
особено големи заслуги за установяването, укрепването и развитието на 
двустранните отношения с Република България. Това са обикновено 
дипломатически представители, акредитирани в Република България, български 
дипломатически представители, акредитирани в други страни, както и 
чуждестранни и български обществени дейци и военни лица. 
Орденът има две степени – първа и втора, и две категории – без мечове и с мечове. 
Носи се на шия. 
 

6. Орден “За храброст” 
 
 С орден “За храброст” се награждават военни и граждански лица за 
проявена храброст и героизъм в полза на българското общество и държава. Този 
орден има три степени: 
– първа степен – с него се награждават висши офицери (генерали и адмирали) ; 



– втора степен – с него се награждават офицери;  
– трета стпен – с него се награждават сержанти и войници 
Орденът има две категории – с мечове и без мечове. Носи се на гърди. 
 

7. Медал “За заслуга” 
 
 С медал “За заслуга” се награждават български граждани зазаслуга в 
различни области на общестения живот – култура, наука, образование, отбрана 
инационална сигурност, здравеопазване, спорт, за укрепване и развитие на 
гражданското общество, за укрепване на демократичните институции и за защита 
на човешките права и свободи, за борба с бедствия и аварии и за опазване на 
околната среда, както и за проявена лична доблест. Медалът има една степен. Носи 
се на гърди. 
 

Последици от издаването на указа за награждаване с ордени и медали 
 

Издаването на указа не е изчерпва фактическия състав на награждаването. 
Награждаването с ордени и медали е правомощие, което съгласно нормативните 
предписания на Конституцията и Закона за ордените и медалите на Република 
България, се упражнява от президента съвместно с правителството. Поради това 
указът подлежи на контрасигнатура от министър-председателя или от съответния 
министър, направил предложението, тъй като при издаването на този акт 
президентът действа в условията на споделена с изпълнителната власт 
компетентност. На практика тези укази се приподписват от министър-
председателя.  

Приподписването на указа е израз на известна зависимост на президента от 
изпълнителната власт, тъй като без него актът не би могъл да породи правни 
последици. 

Приподписването удостоверява, че актът не е израз на произволна лична 
власт. При този указ министерската контрасигнатура се явява съществен елемент 
от неговата форма, тъй като компетентността е предоставена от Конституцията 
едновременно на двете институции – президентът и правителството. За да се 
породят желаните правни последици е необходимо към обективираното по 
надлежния ред волеизявление на президента да се присъедини волеизявлението на 
правителството, формализирано в негов акт. Двете волеизявления следва да бъдат 
еднакви по съдържание и насоченост.  

От друга страна отговорността за правните последици от издаването на 
указа се носи от приподписалия го правителствен ръководител. За издаването на 
указа президентът не носи отговорност, освен политическа и единствено ако с 
издаването му е извършил държавна измяна или нарушене на конституцията, 
констатирани по съответния ред. Президентът е неотговорен и за всеки от неговите 
актове, издадени в сферата на изпълнителната власт, следва да поеме отговорност 
министър-председателя или съответният ресорен министър.  

Указът влиза в сила от момента на приподписването му. От този момент той 
става валиден юридически акт, който подлежи на оповестяване.  

Указът за награждаване се подпечатва с държавния печат и се обнародва в 
Държавен вестник. Обнародването на този указ няма никакво отношение към 
влизането му в сила, тъй като той не е нормативен акт. Тъй като указът е 
публичноправен държавнически акт, неговото обнародване представлява 



официално оповестяване на неговото съдържание. Идеята на това оповестяване е то 
да достигне до максимален брой правни субекти. 

Макар и публичноправни актове не всички президентски укази подлежат на 
обнародване.  

Съгласно закона за “Държавен вестник”51 указите на президента се 
обнародват в официалния раздел. Законът посочва кои укази не подлежат на 
обнародване. Това са указите, с които президентът дава и възстановява българско 
гражданство и освобождава и лишава от него, предоставя убежище, упражнява 
правото на помилване, опрощава несъбираеми държавни вземания, определя 
организацията и реда на дейност на службите към Президентството и назначава 
персонала в него52.  

Обнародват се онези президентски укази, които с волеизявлението 
съдържащо се в тях засягат неопределен брой правни субекти. Такива са указите за 
насрочване на избори, за обнародване на законите, за утвърждаване на промени в 
границите и центровете на административно-териториалните единици и др. Тези 
укази съдържат белези на общите административни актове. 

Обнародват се и укази, които въпреки индивидуалния им характер се 
издават от държавния глава в качеството му на олицетворител на нацията. 
Награждаването с ордени и медали е израз на общонародна признателност изказана 
непосредствено от пряко излъчен общопредставителен орган. Именно поради тази 
причина указът за награждаване, макар и индивидуален по своя характер следва да 
се обнародва.  

След като указът за награждаване влезе в сила той става окончателен акт, 
който не подлежи на преразглеждане от страна на Президента на Републиката. 
Държавният глава не може при определени обстоятелства да отнеме държавното 
отличие, с което е наградил дадено лице. Това е единствено възможно в случаи, в 
които на награденото лице е наложено с влязла в сила присъда на наказателен съд 
наказание по чл. 37, ал. 1, т. 9 от Наказателния кодекс.53 Това е наказание което се 
налага само при осъждане за тежки престъпления и включва лишаване от правото 
ордените и отличията да се притежават и да се носят. Това наказание е без срок. 
Помилването е неприложимо към него, тъй като съгласно НК ордените и отличията 
могат да се придобият отново само по установения за това ред. 

 
* * * 
 

 Указът за награждаване с ордени и медали е един от най-често срещаните в 
ежедневната практика на държавния глава. При посочването на неговите 
характерни особености на публичноправен акт, се поставят множество въпроси 
относими и към останалите укази на държавния глава. Това е свързано с 
обстоятелството, че те са актове, лишени от изчерпателна нормативна уредба. 
Конституцията предвижда само, че те се издават от президента в изпълнение на 
неговите правомощия. Не съществуват юридически правила досежно тяхната 
форма. Няма нормативно предвидени процесуални правила за тяхното издаване 
и привеждане в действие. Сравнително по-обстойна е само процедурата за 
тяхното оспорване пред Конституционния съд.  

                                                 
51 Обн. ДВ. бр.89 от 6 Октомври 1995 г. 
52 вж. чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона за “Държавен вестник” 
53 Разпоредбата гласи : “ лишаване от право на получени ордени, почетни звания и отличия”. 
Текстът не е актуализиран, след като от 1991г. не се предвижда удостояването с почетни звания. 



 Друг е въпросът доколко една бъдеща правна уредба на указите е 
необходима и оправдана. Може би конституционната практика ще даде отговор 
на многобройните предизвикателства, които възникват във връзка с опитите да 
се анализира правната природа на президентските укази. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ДЕЙСТВИЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ 
 

Иван Мангачев 
асистент по Търговско право, Програма “Право”, НБУ 

 
Когато говорим за обезпечителните сделки, няма спор, че те спадат към сделките с 
модалитет. Смятам, че в този случай намира приложение казаното от чл. 25 ЗЗД, че 
действието на договора може да бъде поставено в зависимост от едно бъдещо 
несигурно събитие. Това е условието (conditio) по обезпечението. То е винаги 
бъдещо обстоятелство, което се проявява след сключване както на основния, така и 
на обезпечителния договор. То е и несигурно, т.е. не се знае дали ще настъпи – ако 
беше сигурно, бихме имали срок54. Обезпечителните сделки следва да бъдат 
причислени към юридическите действия55. Промените представляват законни 
условия, съществени елементи на фактическия състав на определена категория 
юридически действия. Те са condiciones legis, а не condiciones facti.  
Условията за учредяване или реализация на обезпеченията почиват на нормативна 
база, но е изцяло по волята на страните да изберат дали да подчинят 
правоотношението си на посочения режим. Няма пречка постигането на съгласието 
по основния и обезпечителния договор да се разминават във времето и единият да 
предхожда другия или обратното. Когато волята на страните е двата договора да са 
свързани, споделям мнението, според което договорите се считат за сключени едва 
след като са постигнати и двете съгласия56.  
Времето за изпълнението по обезпечителните сделки е неразривно свързано с 
определени в закона нарушения както на самите сделки, така и с неизпълнението 
на главните договори. Тази констатация може да има следните изражения – 
настъпване на предсрочна изискуемост, породена от акцесорните сделки или от 
главния договор, или неизпълнение на падежа по основния договор. До 
настъпването на условието има сделка, но тя е във висящо положение (in pendente 
condicione)57. Условната сделка гарантира бъдещото право на имащия условното 
право още от момента на сключването58. Разглеждам случая като латентно 
състояние, което преминава в ефективно, състояние само след настъпване на 
събитието, в зависимост от което е поставено действителното му пораждане59. In 
pendenti condiciones – обхващат исканите последствия. Известно време, след 
сключване на сделката не е ясно дали ще се породи правното действие60. До 
сбъдване на условието по главния договор не съществува и задължението по 
                                                 
54 Подобно и при Диков, Л., Курс по българско гражданско право, том III, Облигационно право, 
Обща част, III изд., София 1943, стр. 89 – “В същност под условие трябва да разбираме 
волеизявлението или съглашението, по силата на което правното действие на сделката е 
поставено в зависимост от сбъдването или несбъдването на едно бъдещо и неизвестно събитие.” 
55 Виж Ганев, В., Учебник по обща теория на правото, Част първа, Второ допълнено издание, стр. 
214 и следващите 
56 Меворах, Н.; Лиджи,  Д.И.; Фархи, Л., Коментар на закона задълженията и договорите, чл. чл. 483 
– 668, Част III, стр. 420 
57 Така и Таджер, В., Гражданско право на НРБ, Обща част, Дял I-II, Наука и изкуство, 1973, стр. 
227. 
58 В подкрепа на това виждане Деренбург, Х., Пандекти, Част I, Обща част, София, 1926г., Държавна 
печатница, стр. 283 “Условно дадени реални права върху чужда вещ, както и условни права на залог 
се подреждат между реалните права според датата на установлението им, а не на сбъдването на 
условието.” 
59 В този смисъл и Ганев, В., цит. съч., стр. 228 
60 В този смисъл и Ричи, Фр., Задължения и договори, Обща част, превод на Стойков, А., Стара 
Загора, Печатница и книговезница “Светлина”, 1928г., стр. 171 



обезпечителната сделка (с изключение на хипотезите на водещи до предсрочна 
изискуемост). Кредиторът под отлагателно условие не може да върши никакви 
изпълнителни действия, но може да предприема само предохранителни мерки (вж. 
касационно решение 622/911. I, Б. стр. 11961). Едва след неизпълнението по 
основните договори (или увреждане и/или намаляване на обезпеченията) се 
преминава през съответната процедура за удовлетворяване на кредитора, т.е. 
обезпечителният договор ще породи своето действие. Важно е да се изследва за 
какъв вид условие става въпрос. Следвайки правната теория, считам, че условието 
е отлагателно62. Обратното би било при прекратителното условие. Тогава 
задължението би съществувало от момента на сключването на договора, но 
неговото съществуване би било прекратено при сбъдване на условието. 
По-трудно е да преценим дали анализираното условие е положително или 
отрицателно. От теорията е известно, че положителното или афирмативно63 
условие изисква настъпването на промяна в определено състояние, а 
отрицателното – да се запази съществуващото положение64. В обезпечителната 
сделка действително се иска спазването на определено поведение, но то не води до 
някаква положителна промяна за длъжника. Влага се разбирането, че тя е 
дотолкова положителна, доколкото кредиторът не пристъпва към реализация на 
обезпечението. И все пак, доколкото се касае за сбъдването на определено условие, 
можем да причислим обезпеченията към положителните условия.  
Остава въпросът дали условието е случайно (каузално), независещо от волята на 
страните, или произволно (потестативно), при което сбъдването на условието 
зависи от волята на една от страните? Споделям изцяло въведеното деление на 
условията освен на случайни (зависещи от случайни условия) и произволни 
(зависещи от волята на една от страните) и на смесени или неизцяло зависещи от 
страните по договора65. Приемам, че анализираните обезпечителни сделки спадат 
към типа на смесените условни сделки. 
Кредиторът определено не би имал интерес от реализация на обезпечението, тъй 
като е уговорил в главния договор например за банков кредит своята престация – 
пари със съответните лихви. Реализацията на обезпечението е едно нежелано, но 
необходимо за него развитие. Когато обаче събитието настъпи (в конкретния 
случай това ще съвпадне с неизпълнението по главния договор или при предсрочна 
изискуемост), условието ще бъде изпълнено – conditio existit. В случаите на 
изпълнение по главния договор за банков кредит това условие ще остане 
неизпълнено – conditio deficit. След казаното до тук следва да се присъединим към 
мнението, че чрез условните волеизявления (какъвто е случаят с обезпеченията) се 
мотивира определено поведение, което може да служи като важно стимулиращо 
средство66. 
   

                                                 
61 Решението е цитирано в Меворах, Н., Лиджи,  Д.И., Фархи, Л., Коментар на закона задълженията 
и договорите, чл. чл. 1 – 333, Второ издание, София 1926г., стр. 160 
62 Подобно и при Диков, Л., цит. съч., София 1943, стр. 89 – “В същност под условие трябва да 
разбираме волеизявлението или съглашението, по силата на което правното действие на сделката 
е поставено в зависимост от сбъдването или несбъдването на едно бъдещо и неизвестно 
събитие.” 
63 Деренбург, Х., цит. съч., стр. 271 
64 Таджер, В., Гражданско право на НРБ, Обща част, Дял I-II, Наука и изкуство, 1973, стр. 226 
65 Ричи, Фр., цит.съч., стр. 177 
66 Таджер, В., Гражданско право на НРБ, Обща част, Дял I-II, Наука и изкуство, 1973, стр. 226 



1. Действие на обезпечителните преди настъпване на падежа по главния 
договор 
 
Длъжникът по основното задължение може да повлияе на основния договор чрез 
увреждане на кредитора по обезпечителните сделки. При тези обстоятелства 
кредиторът може да иска предсрочно изпълнение на задължението по основния 
договор. Такива са например случаите на действия от страна на длъжника, които 
водят до намаляване на дадените обезпечения. При хипотезата на предсрочната 
изискуемост по чл. 71 ЗЗД, чл. 432, ал. 1, т. 4 ТЗ, чл. 11 ЗОЗ и чл.  6, ал. 4 от 
Наредба № 6 на БНБ, неизпълнението по обезпечителната сделка довежда до 
загуба на преимуществото на срока по основния договор, а то пък от своя страна 
довежда до реализация на обезпечението с цел удовлетворяването на кредитора. 
Длъжникът следва да бъде уведомен за това.  
Какво следва да се разбира под намаляване на обезпеченията? Това е ситуация, 
при която длъжникът разрушава имот, който е ипотекирал, или изоставя вещ, която 
е заложил, и не се грижи за нея, а като не я поддържа, тя се обезценява. Има 
случаи, при които, това не е така макар на пръв поглед да изглежда, че 
обезпеченията намаляват. Например, ако длъжникът продаде ипотекирания имот, 
обезпечението на кредитора няма да се намали, защото ипотеката следва имота. 
Затова продажбата на ипотекирания имот не следва да е основание за кредитора да 
иска предсрочно изпълнение на своето вземане. Този принцип не е винаги валиден. 
Съгласно чл. 7 ЗОЗ, според който залогът се погасява, ако трето лице придобие по 
сделка, извършена от залогодателя в кръга на обикновената му дейност по занятие, 
права върху заложеното имущество, несъвместими със заложното право.  
При опосредствените обезпечения (каквито са например ипотечните облигации) 
няма предсрочна изискуемост в този смисъл. При тях действа принцип, сходен на 
подчинения срочен дълг - невъзможност за предсрочна изискуемост преди 
настъпване на падежа67. Нещо повече, при опосредствените обезпечения 
кредиторът не може да насочи пряко изпълнението си към обезпечението. Той 
трябва да се обърне към длъжника за плащането по дълга. Подобен текст е 
съществувал и в чл. 643-644 ЗЗД (отм.).  
Трябва да се има предвид, че чл.71 ЗЗД има относително действие. Той няма да 
бъде приложим при солидарните задължения, както и при отношението длъжник - 
поръчител: ако за длъжника се прилага чл.71 ЗЗД, това не означава, че автоматично 
има сила и за поръчителя. За длъжник трябва поотделно да се налице основанията 
или някои от основанията по чл.71 ЗЗД и тези основания, разбира се, са 
алтернативно дадени, и е достатъчно настъпването на само едно от тях. 
Причината за действието може да е породена директно от неизпълнението на 
главния договор и така да се стигне до предсрочната изискуемост по чл. 432, ал. 1, 
т. 1, 2 и 4 ТЗ. Това неизпълнение може да бъде както по общите правила на ЗЗД, 
така и по специалните хипотези на чл. 432 ТЗ, а също и да се иска откриване на 
производство по несъстоятелност във връзка с неплатежоспособността по чл. 608 
ТЗ.  
За да бъде преценена приложимостта на предсрочната изискуемост, трябва да се 
изходи от конкретната ситуация. Възможността за искане на цялото плащане е 
дадена като защита на кредитора от преднамерени и увреждащи го действия, 
свързани с обезпеченията. 
 

                                                 
67 Така и Джилизов, В., Подчинен срочен дълг, Финанси и право, ИК “Труд и право”, 12/2000г. 



2. Действие на обезпечителните сделки при изпълнение на предхождащ 
обезпечен кредитор. Трансформация на обезпечението 
 
Когато обезпечението се промени по силата на закона, след учредяването, но преди 
принудителното му изпълнение, то тогава е налице трансформация. Какво следва 
да се разбира под трансформация на обезпечението и какви форми притежава? За 
да отговорим на въпроса може да се направи аналогия с трансформацията в 
семейното право. Съгласно чл. 21 СК трансформацията може да бъде пълна и 
частична. Срещу едно имущество се придобива друго, когато първото “се 
превръща във второто”. Второто имущество е само нова физическа форма на 
стойността на първото68, т.е. визира се запазването на собствеността от единия 
съпруг при пълната трансформация или възникването на съпружеска имуществена 
общност при частичната. Подобен ефект е отбелязан и при инвестициите, където на 
практика става въпрос за трансформацията на един актив (парични средства) в друг 
(вещ, предназначена за потребление)69. 
Що се касае до обезпечението, ако се изследва внимателно неговата природа, се 
откриват аналогични процеси. Неслучайно говорим за подобни процеси, понеже 
трансформация може да се определи (в най-общ смисъл) като преминаване на пари 
към вещ. Когато се разглеждат обезпеченията, се забелязва по-скоро обратното 
движение - от вещ към пари (отново в най-общ смисъл, тъй като явлението не е 
общовалидно). Подхождам с уговорката, че в конкретния случай не се касае за 
механично заимстване на терминология от други клонове на правото. При 
обезпечението (за разлика от семейното право) трансформацията може да засяга не 
само предмета, но и неговия вид. Както споменах по-горе, времево 
трансформацията обхваща периода след учредяване на обезпеченията, но преди 
евентуалното принудително изпълнение. Можем да отличим следните нейни 
форми: 

• трансформиране на един вид дадено обезпечение в друг вид (напр. от 
ипотека на недвижим имот в права над парични средства) без необходимост от 
ново учредяване; 

• трансформиране на обезпечението от един предмет върху друг (напр. 
от залог върху вещи или вземания в залог на парични средства или от ипотека 
върху един недвижим имот в ипотека върху друг недвижим имот), отново без 
необходимост от ново учредяване70; 
Трансформиране, водещо до промяна на вида и на предмета се открива и в чл. 354, 
ал. 1 и 2 ГПК. Такава трансформация обаче ще бъде валидна само за 
присъединените взискатели, чийто падеж на вземането не е още настъпил, когато 
изпълнението е насочено върху предмета на обезпечението. Кредиторът, започнал 
принудителното изпълнение, не се ползва от настъпилата трансформация, тъй като 
осъществява своите права пряко. Припадащата се на присъединения кредитор сума 
се запазва по сметката на държавния или частния съдебен изпълнител и му се 
                                                 
68 Ненова, Л., Семейно право на Република България, Второ основно преработено издание, Софи-Р, 
1994г., стр. 183 
69 Найденов, Б., Модерни банкови операции, Law & Economics, София, 1999г., Книга първа, стр. 76 
70 Опит за пряко прилагане на “трансформация”, в този смисъл бе направен в чл. 33, ал. 3 ЗОП 
(отм.). Сравнително бързата му отмяна, показа, че подхода към това явление, следва да е по-
задълбочен. Подобен текст е съществувал и в чл. 186, ал. 4 от Закона за бюджета, отчетността и 
предприятията (отм.) – “Допуска се заменяването на залога от един вид с такъв от друг вид и през 
време на изпълнението на предприятието.” По този въпрос подробно Сотиров, Д.; Николиев, Н., 
Коментар на Закона за бюджета, отчетността и предприятията и Правилника за прилагането му, 
София, 1943г., стр. 507 



предава, след като представи изпълнителен лист. Първоначалното обезпечение е 
вече реализирано, т.е. осребрено. Присъединеният взискател има права върху 
сумата по сметката на съдия-изпълнителя при спазване на неговия ред. Видно е, че 
предметът на обезпечението се е променил поради наложилата се публична продан. 
Това от своя страна е довело и до промяна на вида, т.е. присъединеният взискател 
не разполага с учредената в негова полза ипотека, но не е загубил нито реда, нито 
обезпечеността на своето  вземане. Подобна е и уредбата при особените залози (вж. 
чл. 40, ал. 1 ЗОЗ). Присъединяването на кредиторите става преди реализация на 
обезпечението, т.е. удостоверяването на тези права следва да стане предварително, 
като присъединени кредитори по право са всички лица, вече притежаващи 
удостоверено в регистъра право върху заложеното имущество. И тук правата на 
присъединените кредитори се ползват с право на предпочтително удовлетворение 
пред другите кредитори на длъжника71.  
В чл. 154 ЗЗД е уредена възможността за трансформиране на дадените залози или 
ипотеки върху получената застрахователна сума. Конкретната трансформация идва 
да защити интересите на кредитора съобразно неговия ред от евентуално погиване 
или повреждане на дадените обезпечения от случайни несигурни събития. Върху 
получените парични средства кредиторът запазва реда на предпочитане на 
първоначалните си вземания (така се посочва и в чл. 150 ЗЗД). В чл. 10 ЗПИ (отм.) 
е отбелязано, че когато вещите – предмет на привилегия или ипотека погинат, то 
дължимите суми от застрахователите за обезщетение на загубата или на 
повреждането служат за изплащане на привилегированите или ипотекарните 
вземания по реда им с изключение на случаите, когато са употребени за поправяне 
на загубата или на повреждането. Кредиторът е следвало да заяви претенцията си 
пред застрахователите “подир тридесет дни, от деня на погиването или на 
повреждането, без да е било направено някое възражение през това време”, в 
противен случай застрахователната отговорност е отпадала. Законодателят е 
предпазил кредиторовите интереси и е предвидил в конкретни хипотези 
възможност за трансформиране. В разглежданата ситуация вещта е погинала 
поради случайно събитие. И обратно, ако длъжникът умишлено причинил е 
погиването или повреждането, кредиторът следва да търси защита на правата си по 
реда на чл. 71 ЗЗД, чл. 432, ал. 1, т. 3 ТЗ и чл. 11 ЗОЗ. 
Еднообразният търговски кодекс (UCC) на САЩ дава право на страните по 
обезпечителния договор да изберат дали да включат възможността за 
трансформацията на обезпечението. Освен описанието на обезпечението в 
договора, трябва да се добави и израза “proceeds” (постъпления). В този случай 
правата на кредитора се разпростират и върху полученото от отчуждаването на 
предмета на обезпечението72. 
Съгласно разпоредбите на чл. 41, ал. 3 ЗДС и чл. 32, ал. 3 ЗОС, за да може 
държавата, респективно общината, да придобие отчуждените недвижими имоти без 
учредените преди това тежести, то те се траснформират или върху дължимото 
парично обезщетение в частта му до размера на обезпеченото с ипотека вземане. 
Това вземане се плаща на ипотекарния кредитор при спазване на поредността 
съгласно чл. 153 ЗЗД или при наложена върху имота друга вещна тежест 
дължимото парично обезщетение се внася в търговска банка, като служи за 
обезпечаване на съответното вземане – чл. 41, ал. 1, т. 1 и 2 ЗДС и чл. 32, ал. 1, т. 1 
                                                 
71 Найденов, Б., Особени залози, Трето допълнено и преработено издание, Фенея, 2000г., стр. 115, 
курсивът е на автора. 
72 Така и Dworkin, Terry M.; Barnes, James A; Richards, Eric L., Essentials of Business Law and the 
Regulatory Environment, p. 438 



и 2 ЗОС. За съжаление чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗДС и чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОС не дават 
отговор на въпроса какво става с паричната сума, ако не е настъпил падежът на 
вземането. 
От горепосочените случаи можем да заключим, че ипотеката (по-рядко залогът) се 
трансформира по отношение на присъединения взискател в права върху парична 
сума. Този принцип не е валиден винаги. Когато е ипотекирано правото на строеж, 
то след завършване на строежа до фаза “груб строеж”, се трансформира 
първоначално ипотекираният предмет. Подобен ефект имаме и при наличието на 
хипотезата на чл. 92 от ЗС, чл. 164, ал. 3 ЗЗД и др. 
Трансформацията на вече дадено обезпечение е намерила място и в разпоредбите 
на ЗОЗ. Герджиков отбелязва явление от такъв характер по повод на чл. 7 ЗОЗ73. 
Така например в чл. 16, ал. 2 ЗОЗ, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОЗ кредиторът 
на вземане, обезпечено с особен залог, се удовлетворява от паричните суми, 
получени от цената на заложеното имущество, от полученото за него обезщетение 
или от полученото срещу отчуждаването на заложеното имущество. 
Друг пример от ЗОЗ е разпростирането на залога на цялото търговско предприятие 
в залог на отделните му активи след отделянето им от предприятието – чл. 21, ал. 3 
ЗОЗ. За да се прояви ефектът от трансформацията е необходимо в договора за залог 
на търговско предприятие да са посочени гореспоменатите отделни активи, т.е. те 
да са индивидуализирани. При новопридобити имущества от страна на търговеца и 
влизащи в патримониума на неговото предприятие залогът би следвало да ги 
обхваща и да се прави само вторично отбелязване в регистрите, за да се спази 
принципът на противопоставимост. По подобен начин залогът на търговско 
предприятие се трансформира в залог върху търговските предприятия на всички 
новоучредени дружества при преобразуване на залогодателя чрез разделяне и 
отделяне и чрез промяна на правната форма (чл. 21, ал. 4 ЗОЗ). Когато 
преобразуването на залогодателя става чрез вливане, сливане, разделяне чрез 
придобиване, отделяне чрез придобиване и чрез прехвърляне на имущество върху 
едноличния собственик, залогът на търговското предприятие не се трансформира, а 
остава да тежи само върху съвкупността, която е принадлежала на залогодателя, 
т.е. на практика няма промяна на самото имущество. Дава се срок на кредитора, 
който съвпада със срока на отделното управление, да поиска изпълнение или 
обезпечение съобразно правата си (чл. 21, ал. 5 ЗОЗ). От анализа на тази разпоредба 
стигам до извода, че кредиторът следва да иска изпълнение само ако вземането му 
е станало изскуемо. В противен случай му се дава възможността да иска 
обезпечение съобразно правата си. Законодателят не е пояснил дали тук се има 
предвид учредяването на ново обезпечение (и ако е ново, по какъв ред) или се касае 
за трансформация на старото. Ако искането не бъде удовлетворено в едномесечен 
срок, кредиторът може да продаде съвкупността, принадлежала на залогодателя 
като търговско предприятие. 
Трансформиращ ефект има и когато кредиторът с обезпечения залог на дялове или 
акции в търговско дружество се противопостави на плащания на съдружници и 
акционери и дължимата сума се влага в банка за обезпечение на кредитора (чл. 73в 
ТЗ). При конвертируемите облигации по чл. 215 ТЗ залогът ще следва облигацията 
и след превръщането й в акция74. 

                                                 
73 Така и Герджиков, О., Търговски сделки, София 2000 г., стр. 62 - “Текстът на закона говори за 
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Коментар на търговския закон, Дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, Фенея, 



При учреден залог на вземане, насочено към придобиването на една вещ (например 
чл. 4, ал. 2 ЗОЗ) след придобиването й, обезпечението се трансформира в бъдещата 
вещ или имущество75. Когато вземането е за придобиване на вещ не е необходимо 
сключването на нов заложен договор76. На американското право също е познат този 
ефект – обезпечението върху бъдещи вещи after-acquired property77.  
Авторите в миналото са се е опитвали да обяснят това явление чрез няколко 
теории78. Първоначално се е считало, че се касае за лична суброгация, но това 
схващане не се е наложило. Суброгацията се отнася до заплащане на един чужд 
дълг от лице с правен интерес, което встъпва в правата на кредитора, но в 
конкретния случай няма такова встъпване. Друго обяснение на явлението е търсено 
с т.нар. “реална суброгация”. Тази теория също е отхвърлена поради изменението 
по форма на вече даденото обезпечение79. Отпаднало е и виждането за законна 
делегация80. Според четвъртата теория “дължимото обезщетение се приравнява по 
право с цената на вещта”81 или принципа pretium succedit in loco rei – цената 
замества вещта82. Подобна постановка обаче не обяснява изцяло характера на 
разглежданото явление. Отделни автори го определят като пренасяне на правото на 
предпочтително удовлетворение върху полученото обезщетение83. 
От казаното дотук следва да се заключи, че трансформацията има ограничено и 
изрично предвидено в нормата действие. Очевидни са и разликите, които бяха 
направени чрез сравнение с подобния институт, познат ни от семейното право. 
Трансформацията при обезпеченията цели да запази интересите на кредиторите 
въпреки настъпването на промени както във вида на обезпечението, така и при 
промяна в предмета. Такъв е и смисълът на разпоредбата на чл. 175 ЗЗД - 
ипотекарните кредитори имат право на предпочтително удовлетворение от цената 
по реда на ипотеките си. 
Действието на трансформацията е в няколко насоки. Първо, тя възниква на базата 
на обезпечителната сделка. Второ, нейното съществуване обхваща периода от 
сключване на обезпечителната сделка до принудителното изпълнение. Трето, 
причината за проявлението й е винаги извъндоговорно, т.е. по силата на външни 
обстоятелства на правоотношението “кредитор – длъжник по обезпечението”. 

                                                                                                                                                 
1998г., стр. 252 “Правото на превръщане на облигацията в акция е имуществено. То е 
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Следователно трансформацията е изменение на договора, възникващо на основание 
на закона по смисъла на чл. 20а ЗЗД.  
 
3. Действие на обезпечителните сделки след настъпване на падежа по главния 
договор  
 
Извън посочените по-горе случаи реализацията на обезпеченията може да бъде 
предизвикана и от неизпълнение на падежа по главния договор. Нарушаването му 
при банките е и извънсъдебно изпълнително основание (чл. 42 ЗБ, 237 б. “в” ГПК). 
Приемам, че времето на изпълнение и падежът на главното задължение са в пряка 
зависимост от изпълнението (принудително) по акцесорните договори. В чл. 325, 
ал. 1 ГПК84, поканата се изпраща от държавния или частния съдебен изпълнител. 
Тук обаче няма да важи принципът на animus contrahendi obligationis. Страните 
вече са дали съгласието в сключения обезпечителен договор и няма да е налице 
приемане на предложение в смисъла на облигационното право.  
Член 37, ал. 1 ЗОЗ дава право на заложния кредитор да продаде от свое име и за 
сметка на залогодателя заложеното имущество. За тази цел е необходимо той да 
впише, че е пристъпил към изпълнение в ЦРОЗ и да изчака изтичането на две 
седмици от вписването. От този момент нататък кредиторът следва да извърши 
продажбата в рамките на шест месеца (в противен случай губи реда си). Самото 
уведомяване по ЗОЗ следва да се извърши по реда и във формата по чл. 33. Чл. 237, 
б. “в” ГПК и чл. 42 ЗБ изисква кредиторът да се е снабдил с изпълнителен титул, за 
да започне принудително изпълнение. Това е възможно само след установяване на 
поредността на кредиторовата претенция. След този момент кредиторът има право 
да предприеме мерки за запазване и реализация на обезпечението (вж. и чл. 32, ал. 
4 ЗОЗ чл. 34 ЗОЗ, чл. 308 и следващите ГПК). Процедурата няма да може да 
продължи, ако не бъде направено допълнителното вписване на изпълнителния 
титул в седемдневен срок от уведомяването на длъжника.  
Кредиторът следва да положи усилия да оцени обезпечението на справедлива цена 
и да увери купувача за правото си да прехвърли собствеността и че получената 
сума следва да бъде заплатена на депозитар. Депозитарят е лицето, натоварено по 
закон да осъществи продажбата (чл. 37, ал. 2 ЗОЗ) и отговарящо на условията на 
чл. 38 ЗОЗ. Той трябва да вложи получената сума в банкова сметка (чл. 39, ал. 5 
ЗОЗ) и да изготви списък на вземанията (39 ЗОЗ). 
Принудителното изпълнение по обезпечените вземания се извършва отделно от 
несъстоятелността. Подобен принцип е залегнал и в чл. 19 ЗИО. Обезпеченията се 
запазват в производството по несъстоятелност85. В нашето право подходът е първо 
да се реализира производството по несъстоятелност, като в неговите рамки 
кредиторът запазва правата по дадено обезпечение - чл. 618 ТЗ86 и да се ползва с 
предимство при разпределението по чл. 722 ТЗ. Невинаги откритото производство 
по несъстоятелност за главния длъжник води до откриване на производство по 
несъстоятелност и за третите лица, дали обезпечения като например при 
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поръчителсвто, залог и ипотека87. Остава възможността за индивидуално 
принудително изпълнение към тях.  
Принципът в нашето право, залегнал в чл. 150, ал. 1 ЗЗД, че  обезпечението следва 
обезпеченото вземане при прехвърлянето му и се погасява, ако то се погаси, 
познава някои изключения. Погасяването на обезпечителното право може да стане 
по времето преди евентуалното принудително изпълнение (чл. 7 ЗОЗ), като тогава 
то ще се погаси, без да е необходимо съгласието на кредитора. Това става по силата 
на самия закон. Погасяването може да настъпи и по силата на публичната продан. 
Така например според чл. 175, ал. 1 ЗЗД, с извършването на публичната продан на 
имота всички ипотеки върху него както и всички вещни права, учредени след 
първата ипотека, се погасяват. В този случай прехвърлянето на имота няма да 
погаси обезпечителното право, но това е възможно по силата или на публичната 
продан или по реда на чл. 179, ал. 3 ЗЗД. 
Обезпечението се прекратява напълно, когато: страните по обезпечителня договор 
са дали съгласието си за това; обезпеченото вземане е погасено или е престанало да 
съществува по други причини; обектът на обезпечението престане да съществува; 
обезпечението се промени или се присъедини към друго имущество или право по 
начин, които прави невъзможно неговото отделяне; обезпечението стане част от 
друга вещ или право и е отчуждено като едно цяло; обезпечението стане 
собственост на кредитора (сливане); обезпечението е придобито от трето лице, 
свободно от тежести и др. В резултат на това кредиторът е длъжен да заличи 
обезпечението (ако е вписано в нарочен регистър) или да върне вещта на 
собственика (ако то е реално). 
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специфична система от законодателни, административни и организационни мерки, 
насочени към осъществяване на своевременно и справедливо правосъдие. Изготвянето 
и приемането на нов наказателно-процесуален кодекс е закономерен резултат от 
стремежа към усъвършенстване на българското законодателство в областта на 
наказателното съдопроизводство. Обновената наказателно-процесуална структура е 
съобразена с приетата от Министерския съвет през 2004 година Национална 
концепция за реформа на наказателното правораздаване. Цялостното реорганизиране 
на съдебната система е свързано със спазване на задължителните международни и 
европейски стандарти във връзка с приобщаването на Република България към 
европейските и евроатлантическите структури.  

Новият Наказателно-процесуален кодекс (НПК) бе обнародван в неговата цялост в 
Държавен вестник на 28.10.2005 г. и влезе в сила шест месеца след тази дата – от 
29.04.2006 г. В него се възпроизвежда традиционното триинстанционно производство, 
основано на чл.119, ал.1 от Конституцията на Република България. 

В настоящото изложение се засягат най-важните нови законодателни решения, 
въведени в съдебната фаза на наказателния процес и по-специално в стадия на 
разглеждането и решаването на наказателните дела по касационен ред. Процесуално-
правната уредба на касационното производство е визирана в глава двадесет и трета на 
новия НПК, чието основно изменение се свежда до ограничаване в известна степен на 
достъпа до Върховния касационен съд (ВКС) чрез редуциране на предмета на 
редовното касационно обжалване. 

Предмет на касационната проверка 
Въззивните съдебни актове, подлежащи на проверка по касационен ред, могат да бъдат 
групирани в четири категории, съответстващи на точките по член 346 на НПК, а 
именно: 

1. на първо място според чл.346, т.1 това са второинстанционните решения и 
новите присъди, постановени от апелативния съд с изключение на решенията за 
освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание 
по силата на чл. 78а на Наказателния кодекс (НК), както и на решенията, с които 
въззивният съд отменя първоинстанционната присъда и постановява връщане на 
делото за ново разглеждане от първоинстанционния съд или на прокурора на 
основание чл. 334, т.1 на НПК; 

2. новите въззивни присъди, постановени от окръжния съд като въззивна 
инстанция, освен ако по тях не е бил приложен институтът на освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а на НК; 

3. определенията на окръжния и апелативния съд по чл. 306, ал.1 на НПК, 
постановени в случаите на нова присъда; 



4. решенията и определенията на въззивния съд (окръжен или апелативен), 
постановени за първи път във въззивното производство, по силата на които се 
прекратява, спира или прегражда пътя наказателното производство. 

Следва да обърнем заслужено внимание на някои основни различия между 
действащия и отменения НПК. В новия кодекс законодателят не е очертал предела 
на обжалваемост на въззивните присъди и решения с оглед процесуалния характер на 
наказателното дело. Ето защо до касационна проверка вече се допускат 
второинстанционните актове независимо от това, дали са постановени по дела за 
престъпления от общ или от частен характер. Като условие за обжалваемост съответно 
е отменено изискването по отношение на тежестта на престъпленията, които се 
преследват по тъжба на пострадалото лице, както и на тежестта и вида на наказанието, 
предвидено в НК за престъпленията от общ характер. 

Предходният предмет на касационно обжалване, посочен в отменената разпоредба на 
чл. 349 на НПК включваше въззивните присъди и решения за престъпления от общ 
характер, наказуеми с лишаване от свобода или друго по-тежко наказание и тежки 
престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия. 

Известно е, че като въззивна инстанция действат окръжните и апелативните 
съдилища. Окръжният съд е второинстанционен, когато разглежда 
наказателните дела, решени от районния съд като първа инстанция. 
Апелативният съд е този, който разглежда решените наказателни дела от 
окръжния съд като първа инстанция.  

Отменената норма на чл.349 на НПК използваше само общото название “въззивен 
съд”, без да конкретизира дали той е окръжен или апелативен. Новият НПК обаче ги 
диференцира с оглед на възможността за касационна проверка. По този начин от 
предмета на касационното обжалване по предходния НПК са отпаднали решенията, 
постановени от окръжния съд като въззивна инстанция, което ги прави окончателни и 
подлежащи на изпълнение.  

Съгласно новия процесуален ред обжалваеми пред ВКС са само решенията, 
постановени от апелативния съд. Положението е различно по отношение на новите 
въззивни присъди по чл.336, ал.1 на НПК, които подлежат на касационна проверка, 
независимо от това кой второинстанционен съд се е признесъл – окръжният или 
апелативният – с изключение на тези, по които е приложен текстът на чл.78а на НК.  

В член 346 законодателят изрично посочва актовете, които могат да бъдат предмет 
на касационно обжалване. Това са “решенията и новите присъди на апелативния съд” 
(т.1) и “новите присъди, постановени от окръжния съд като въззивна инстанция” (т.2). 
Неясен е законодателният мотив за отделянето на новата въззивна присъда на 
окръжния съд от въззивните му решения, с които например се изменя или потвърждава 
първоинстанционната присъда, защото всички те са контролни съдебни актове, 
равностойни по сила и значение.  

Съгласно новия НПК от предмета на редовното касационно обжалване отново са 
изрично изключени всички въззивни решения, с които е приложен институтът по 
чл.78а на НК, както и тези с които въззивният съд е отменил първоинстанционната 
присъда и е върнал делото за ново разглеждане.. Изменението и допълнението на 
чл.78а на НК с § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на новия НПК е довело 
до разширяване на приложното му поле. Сега диференцираната процедура за 
освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно 
наказание е приложима и по отношение на  непълнолетни извършители. (На 
навършилите шестнайсетгодишна възраст се налага обществено порицание, а когато 



не са навършили тази възраст – възпитателна мярка.) Същата е приложима и за много 
по-широк кръг престъпления – наказуемите до три години лишаване от свобода  (ако 
са умишлени) и до пет години лишаване от свобода (ако са непредпазливи). Идеята на 
законодателя  е насочена към ускорено приключване на наказателни дела от общ 
характер, образувани за някои по-леко наказуеми престъпления, както и към 
ограничаване на натовареността на ВКС, свързана с огромния брой касационни жалби 
и протести, които постъпват за разглеждане. Решенията по тях могат да се обжалват по 
общия въззивен ред на глава двадесет и първа на НПК. Трябва да се има предвид, че 
окончателният съдебен акт по тези дела не е приравнен по последици на влязла в сила 
присъда, какъвто акт например е определението на съда, с което одобрява 
споразумението за решаване на наказателното дело (вж чл.383, ал.1 на НПК).  

По отношение на решенията на въззивния съд, с които присъдата e отменена и 
делото е върнато за ново разглеждане на прокурора или на първоинстанционния съд, 
следва да се отбележи, че съществува обективна невъзможност за касационен контрол 
на тези видове съдебни актове. При осъществяване на правомощията си по чл. 334, т.1 
на НПК въззивният съд постановява отменително решение, с което не се приключва 
образуваното в съдебната инстанция производство, а същото се връща за 
доразследване на прокурора или за ново разглеждане на първоинстанционния съд 
поради допускане на отстраними съществени нарушения на процесуалните правила. 

По този начин се запазва висящността на досъдебното, респективно 
първоинстанционното производство, и хронологичното процесуално развитие следва 
да продължи с повторно разглеждане на делото и последващо постановяване на 
присъда. При тази хипотеза въззивният акт няма характер на окончантелен, защото с 
него не се решават въпросите, свързани с предмета на обвинението, съставомерността 
на деянието, неговото авторство, вината на подсъдимия и наложеното наказание (вж 
чл.301 на НПК, респективно чл.303 и чл.304 на НПК). Поради изложените 
съображения в предмета на касационната проверка не могат да бъдат включени 
същите отменителни съдебни актове, а само новопостановените присъди или решения 
на въззивните съдилища. 

По повод правомощието на касационната инстанция да отмени изцяло или отчасти 
присъдата, респективно решението, и да върне делото за ново разглеждане заслужава 
внимание фактът, че задължителните указания на ВКС обуславяха възможността за 
повторна касационна проверка с оглед на тяхното изпълнение. Съгласно чл.358, ал.4 
на отменения НПК когато задължителните указания на касационната инстанция, 
дадени при постановяване на решение за отмяна са били изпълнени след повторното 
му разглеждане от предходната съдебна инстанция, не се допуска ново касационно 
обжалване на същите основания, на които е била отменена веднъж присъдата. Когато 
обаче при повторното разглеждане на делото са били допуснати нови или са повторени 
същите нарушения, последващата присъда можеше да бъде атакувана по редовен 
касационен ред, в съответствие с правилата на глава 17 на предходния НПК.  

В чл.355 новият кодекс визира задължителните указания на касационната 
инстанция, с които връща делото за ново разглеждане, без да поставя тяхното 
изпълнение, респективно неизпълнение, като необходимо условие за допустимост на 
повторното касационно обжалване. (Отпаднало е предвиденото досега изискване 
относно степента на изпълнение на указанията на ВКС и затова липсва подобна 
разпоредба към новия чл.355 на НПК). Същата норма посочва конкретно кои са 
указанията на касационната инстанция, отменила изцяло или отчасти присъдата или 
решението, които имат задължителна сила при повторното разглеждане на делото. 
Преди всичко задължителни са указанията относно стадия, от които трябва да започне 



новото провеждане на производството в зависимост от допуснатите процесуални 
нарушения. На второ място, зъдължителни са и дадените указания относно 
тълкуването и прилагането на материалния и процесуалния закон освен в случаите, 
когато се установят други фактически положения.  

Следва да се отбележи, че задължителните указания са свързани с конкретно 
установена фактическа обстановка по делото. Възможно е обаче при новото 
разглеждане да настъпят промени във връзка с установяването на нови обстоятелства, 
в съответствие с които съдът трябва да реши делото. Това означава, че могат да се 
допуснат отклонения при изпълнението на  касационните указания. Например 
възможно е при повторното разглеждане на делото, в резултат на събрания нов 
доказателствен материал да бъде изменен фактическия състав на извършеното деяние. 
В този случай следва да се приложи материалния наказателен закон, който съответства 
на новия престъпен състав.  

Задължителна сила имат и всички указания на касационната инстанция относно 
обстоятелствата, включени в предмета на доказване по делото, които трябва да бъдат 
изяснени, както и относно процесуално-следствените действия, които следва да бъдат 
реализирани с оглед допълване целостта на доказателствения материал. Такива 
обстоятелства са например: призоваване и разпит на нови свидетели върху посочените 
от касационния съд обстоятелства; поставяне на нови въпроси на разпитаните 
свидетели; отстраняване на изразени противоречия в експертните заключения; 
извършване на конкретни процесуално-следствени действия (оглед, назначаване на 
експертиза, разпознаване на лица и предмети и др.), които реализират способите за 
събиране и проверка на доказателствения материал. Затова основното съдържание на 
задължителните касационни указания е свързано предимно с необходимостта от 
отстраняване на допуснатите съществени нарушения на процесуални правила, 
установени от НПК. 

В зависимост от основанието, поради което присъдата е била отменена, изцяло 
или отчасти, касационната инстанция може да разпореди повторното разглеждане на 
делото да започне от определен стадий на наказателното производство, независимо 
дали е част от неговата досъдебна или съдебна фаза. Следователно, наказателното дело 
може да бъде върнато на прокурора, за да се преодолеят допуснати съществени 
процесуални нарушения в хода на досъдебното разследване, особено ако са били 
накърнени правата на обвиняемия или на другите процесуални субекти. Характерни в 
това отношение са например случаите, в които: 

- непълнотата на доказателствения материал не може да бъде компенсирана при 
провеждането на съдебното следствие поради това, че не са били привлечени като 
обвиняеми всички лица, за които има данни за участие в съответното 
престъпление; 

- не е било предявено обвинението и/или разследването на обвиняемия; 

- не е била предоставена възможност на обвиняемия да даде обяснения или да 
упълномощи свой защитник; 

- на обвиняемия не е бил служебно назначен за защитник адвокат (в случаите на 
задължително участие на защитник, визирани в чл.94, ал.1 на НПК). 

Задължителният характер на указанията на ВКС се основава на 
контролно-отменителната функция на висшата съдебна инстанция, както и на 
необходимостта от отстраняване на допуснатите грешки в съдебно-
процесуалната дейност на предходната инстанция или в процесуално-



следствените действия на органите на досъдебното производство (прокурор и 
разследващи органи). Повторното разглеждане на делото цели пълно 
изясняване на фактическата обстановка и коригиране на допуснатата 
неправилност при постановяване на отменената присъда. 

Без задължителна сила са обаче заключенията на касационния съд, свързани с 
оценката на доказателствения материал. Такава оценка ще направи съдът, на който 
делото е върнато за ново разглеждане, без това да го обвързва с изводите на 
контролната инстанция в тази насока, защото резултатът от нея ще определи 
правилното постановяване на присъдата. Указанията могат само да помогнат на 
решаващия съд да извърши правилно оценката на събрания и проверен 
доказателствен материал и да разкрие обективната истина. Това процесуално 
действие трябва да се осъществи напълно свободно и самостоятелно от съда, по 
силата на неговото вътрешно убеждение. 

ВКС не може да дава указания относно размера на наказанието, което следва 
да се наложи от съда, разглеждащ и решаващ делото. Становището на 
касационната инстанция, че наказанието е явно несправедливо и следва да се 
увеличи, не може да води до конкретизиране на неговия размер. Само решаващият 
съд е овластен да определи и наложи наказанието на подсъдимия съобразно закона 
и обстоятелствата по делото. 

В глава двадесет и втора новият НПК урежда изменен процесуален ред на 
производството пред въззивната инстанция за проверка на определенията и 
разпорежданията, постановени от първоинстанционните съдилища. Съгласно 
отменения процесуален режим на чл. 344 на НПК, определенията, с които се 
прекратява наказателното преследване (нар. накратко “прекратителни”) се 
атакуваха по общия въззивен ред за проверка на присъдите, като се конкретизираха 
онези определения, които не подлежат на въззивна проверка отделно от присъдата. 
Последната алинея трета на същата процесуална разпоредба изискваше въззивно 
обжалване на всички други определения отделно от присъдата с частна жалба 
и/или частен протест по специалния ред за проверка на определенията. 

Новият кодекс очертава по друг начин категорията съдебни актове – 
определения или разпореждания, – подлежащи на въззивна проверка отделно от 
присъдата по специалния ред на глава двадесет и втора. Съгласно този ред 
възможността за обжалването им с частна жалба или частен протест е 
предпоставена от конкретното и изрично посочване в други процесуални норми на 
НПК (чл. 341, ал.2 на НПК). Такова изрично предвиждане е визирано например в 
чл. 247, ал.2 на НПК относно разпореждането на председателя на съда, с което се 
отказва образуването на първоинстанционно наказателно производство от частен 
характер т.е. образуването му по тъжба на пострадалия от престъплението. По 
силата на отменения НПК, същият съдебен акт, разпореждащ отказа на 
първоинстанционния съд за образуване на наказателно дело от частен характер се 
атакуваше по общия въззивен ред, както присъдата. Други подобни актове, 
постановени в хода на първоинстанционното разглеждане на делото са например: 

- разпореждането на съдията-докладчик по чл. 251, ал.2 на НПК относно мярката 
за неотклонение, забраната за напускане на пределите на Република България и 
отстраняването на обвиняемия от длъжност; 

- разпореждането на съдията-докладчик по чл. 256, ал.2 на НПК при 
подготовката на съдебното заседание относно мярката за неотклонение (без да 
разглежда въпроса за наличие на обосновано предположение за извършено 



престъпление), както и относно мярката за обезпечаване на гражданския иск, 
глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата; 

- определението по чл. 270, ал.4 на НПК, с което съдът се произнася по мярката 
за неотклонение и другите мерки за процесуална принуда в съдебното 
производство; 

- определението, постановено в съдебното заседание, с което съдът отказва 
конституирането на частен обвинител по силата на чл. 271, ал.6 на НПК; 

- определението по чл. 290, ал.2 на НПК, с което съдът спира наказателното 
производство в съдебно заседание и по този начин забавя хода на процеса. 

Посочените по-горе съдебни актове засягат правното положение на подсъдимия 
чрез прилагането на мерки за процесуална принуда, както и това на пострадалия от 
престъплението, като спъват конституирането му в качеството на частен тъжител, 
респективно частен обвинител в наказателния процес.  

Според чл.341, ал.3 на НПК, всички останали определения и разпореждания са 
необжалваеми пред въззивната инстанция отделно от присъдата. В алинея 1 на същата 
процесуална норма законодателят изрично посочва конкретна категория съдебни 
актове (определения и разпореждания), които подлежат на въззивен контрол по общия 
ред за проверка на присъдата по глава двадесет и първа на НПК. В обсега на 
посочената категория традиционно е запазено мястото на “прекратителните” 
определения и разпореждания, но важното нововъведение е свързано с включване на: 
определенията за прилагане на принудителни медицински мерки при прекъсване на 
изпълнението “лишаване от свобода”  по чл.341, ал.2 на НПК; определенията по молба 
за реабилитация по присъда, постановена от първоинстанционен окръжен съд по 
чл.436, ал.2 на НПК; определенията, с които съдът решава въпросите във връзка с 
изпълнението на присъдата на трансферирани от чужбина осъдени лица по чл.457, ал.2 
на НПК. Следователно второинстанционните контролни актове на апелативния съд, 
постановени в горепосочените случаи са обжалваеми пред ВКС като редовна трета 
инстанция на основание чл.346, т.1 на НПК.  

Разбира се, не на последно място трябва да разгледаме и визираните в категорията 
на чл.341, ал.1 на НПК определения, с които съдът може да се произнесе отделно от 
присъдата.  Става дума за определенията по чл.306, ал.1, т.1-3 на НПК, а именно тези, 
които засягат въпросите относно: определяне на общо наказание на основание чл.25 и 
чл.27 на НК, както и относно отнемане на вещи в полза на държавата по чл.53 на НК; 
определяне на първоначалния режим за изтърпяване на наказанието “лишаване от 
свобода”, ако съдът е пропуснал да направи това с новата присъда; определяне налице 
ли са условията за приложение по чл.68, чл.69, чл.69а и чл.70, ал.7 на НК. и размера на 
наказанието, което подсъдимият следва да изтърпи. Според алинея 3 на същата 
процесуална норма, определението, постановено във връзка с разпореждането по 
веществените доказателства и възлагането на разноските по делото, подлежи на 
обжалване по специалния ред на глава двадесет и втора т.е. с частна жалба или частен 
протест, подадени от заинтересованата страна. Това е определението, визирано в 
последната т.4 на чл.306, ал.1 на НПК. То е изключено от режима на проверка, 
приложим за определенията по чл.306, ал.1, т.1-3 на НПК, защото законодателят не е 
предвидил последващ контрол пред касационната инстанция за акт, свързан с 
разрешаване на въпроси от естеството на веществени доказателства и разноски по 
наказателното дело. Затова тези определения не са равнопоставени на посочените в 
т.1-3 на чл.306, ал.1 на НПК, с които съдът се произнася по въпроси във връзка с 
отговорността и наказанието. 



Съгласно новата разпоредба на чл.346, т.3 на НПК обаче, ВКС следва да 
проверява определенията на въззивните съдилища по чл.306, ал.1 на НПК, 
постановени в случаите на нова присъда. По този начин новата норма изисква от 
касационния съд да контролира също така и обжалваните определения на окръжния, 
респективно апелативния съд, когато са произнесени отделно от новата присъда по 
въпросите относно веществените доказателства и разноските по делото. Наред с това, 
на висшата съдебна инстанция се възлага разглеждането и на горепосочените 
определения по чл.431, ал.2; чл.436, ал.2 и чл.457, ал.2 на НПК. Всички тези нови за 
касационния съд производства са приключвали ефективно и закономерно досега в две 
съдебни инстанции, поради което е трудно да се приеме и обоснове положително 
подобна противоречива законодателна промяна. 

Друго важно нововъведение в действащия кодекс е свързано с изричното 
включване в предмета на касационното обжалване на въззивните решения и 
определения, постановени за първи път от окръжния или апелативния съд, по силата 
на които се спира наказателното производство. (Вж чл.346, т.4 на НПК.) Това са 
контролните въззивни актове, постановени в изпълнение на правомощието по чл.344, 
т.5 на НПК, които задържат развитието на съдебния процес. 

Предпоставките за спиране на наказателното производство са посочени в чл.25 и 
чл.26 на НПК. Те имат характер на процесуални пречки за движението на 
наказателното дело, с отпадането на които всички необходими процесуални действия 
се подновяват спрямо същото лице и за същото престъпление. При това въвеждане на 
допълнителна заетост на ВКС законодателят едва ли ще може да обоснове изискването 
си за касационна проверка на въззивното решение за спиране на производството само 
заради наличието на някои от следните случаи: 

- когато след извършване на престъплението обвиняемият е изпаднал в 
краткотрайно разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта или 
има друго тежко заболяване, което възпрепятства провеждането на 
наказателното производство; 

- когато временното отсъствие на обвиняемия, респективно подсъдимия, би 
попречило за разкриване на обективната истина при разглеждането на делото, 
без оглед на причините за отсъствието; 

- когато обвиняемият придобие имунитет. 

Въззивните решения за спиране на наказателното дело не подлежат на касационна 
проверка според разборедбите на предходния НПК, тъй като се запазва висящността на 
производството и следователно постановеният акт не е заключителен, за разлика 
например от  въззивният акт за изменение или потвърждаване на присъдата или този, 
които постановява нова присъда. Неслучайно законодателят изрично отнася 
определението на първоинстанционния съд за спиране на наказателното производство 
в съдебно заседание по чл.290, ал.2 на новия НПК кък категорията актове, обжалваеми 
по реда на глава двадесет и втора с частна жалба или частен протест. Следователно, 
това нововъведение не съответства на стремежа към бързина и ефективност на 
наказателното правораздаване. 

Действащият НПК е запазил в предмета на касационното обжалване въззивните 
актове, по силата на които се прекратява или се прегражда пътя на наказателното 
производство, но само когато са постановени за първи път от окръжния или 
апелативния съд. В изпълнение на своите правомощия по чл. 334, т.4 на НПК 
въззивният съд може да отмени присъдата и да прекрати наказателното производство 
при наличието на следните основания: 



- когато подсъдимият е освободен от наказателна отговорност поради последвала 
амнистия; 

- когато наказателното преследване е погасено поради изтичане на предвидената 
давност в чл.80 на НК; 

- при настъпила смърт на подсъдимия; 

- когато подсъдимият, след като е извършил престъплението, е изпаднал в 
продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта; 

- когато има незавършено наказателно производство, влязла в сила присъда, 
постановление или влязло в сила определение или разпореждане за 
прекратяване на делото спрямо същото лице и за същото престъпление (с оглед 
спазването на наказателно-правния принцип non bis in idem) ; 

- когато подсъдимият е непълнолетен и бъде освободен от наказателна 
отговорност, като се приложи съответна възпитателна мярка по Закона за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; 

- когато по отношение на подсъдимия е допуснат трансфер на наказателно 
производство в друга държава; 

- когато липсва тъжба от пострадалия до прокуратурата за възбуждане на 
наказателно преследване от общ характер в изрично предвидените от Особената 
част на НК престъпни състави, а именно Особените разпоредби, в които са 
визирани следните престъпления: причиняване по непредпазливост на тежка 
или средна телесна повреда по чл.133 на НК; умишлено и непредпазливо 
заразяване или поставяне в опасност от заразяване с венерическа болест по 
чл.135, ал.1 и чл.135, ал.3-4 на НК; неоказване на необходимата помощ на 
пострадало или болно лице по чл.139, чл.140 и чл.141 на НК; престъпленията 
против политическите права на гражданите по чл.167, чл.169а-в на НК; 
престъпленията против трудовите права на гражданите по чл.172, ал.1 на НК; 
престъпленията против интелектуалната собственост по чл.174 на НК. 

- когато по отношение на образуваното наказателно производство по тъжба на 
пострадалия от престъплението е налице някоя от следните предпоставки: 

- тъжбата не отговаря на условията, посочени в чл.81 на НПК; 

- пострадалият и деецът са се помирили, освен ако подсъдимият не е изпълнил 
условията на помирението без уважителни причини; 

- частният тъжител оттегли тъжбата си; 

- частният тъжител не е намерен на посочения от него адрес или не се яви в 
съдебното заседание, освен ако вместо него се яви упълномощен повереник. 

- когато първоинстанционният съд не е упражнил правомощието си да прекрати 
наказателното производство – еднолично в закрито заседание за разглеждане на 
делото по искане на обвиняемия при условията на чл.369, ал.4 на НПК. 

Възможността за касационна проверка на прекратителните въззивни актове е 
съхранена и в новия НПК, защото прекратяването на наказателното производство е 
важно процесуално действие. То е свързано с движението на делото и води до редица 
последици: слага се окончателен край на наказателното преследване; нарушава се 
висящността на производството и съответно на типичното процесуално движение, 
водещо до постановяване на присъда; преустановяват се наказателно-процесуалните 



отношения между всички участващи в производството субекти; обезсилва се 
презумпцията за невиновност. 

Образуване на касационно производство 
Следва да се разгледа въпроса за самото образуване на производство пред 
касационната инстанция. На първо място като предпоставка за образуване на 
касационно производство е сезирането на ВКС посредством касационен протест на 
прокурора и/или валидна касационна жалба на другите страни в процеса. Жалбата и 
прокурорският протест по своята същност представляват процесуално-правни 
средства, чрез които страните в съдебното производство и техните процесуални 
представители реализират правото на атакуване (обжалване, протестиране) на 
неправилните процесуални съдебни актове.  

НПК установява правото на обжалване на гражданите-страни в процеса, съответно 
правомощието на прокурора за протестиране, по силата на които страните могат да 
атакуват конкретни решения, определения и новите присъди на въззивните съдилища 
(окръжния и апелативния съд) по предвидения процесуален ред. Носител на правото, 
респективно правомощието, да се атакува може да бъде само онзи субект на 
наказателния процес, който е придобил или е встъпил в съдебното производство в 
процесуалното качество на страна. В съответствие с това, според кодекса процесуално 
легитимирани страни са: прокурорът, подсъдимият, защитникът, частният тъжител, 
частният обвинител, гражданският ищец, гражданският ответник и повереникът. 
Следователно, нито протестът може да бъде внесен за разглеждане в редовна 
контролна съдебна инстанция от разследващ орган (следовател, дознател), нито пък 
жалбоподател може да бъде съпруг, възходящ или низходящ роднина на подсъдимия, 
който не е встъпил в процеса в качеството на защитник. Същото важи и за роднината 
на частния обвинител, частния тъжител, гражданския ищец или гражданския ответник, 
който не е конституиран в наказателното производство като повереник.  

Когато жалбата или протестът са подадени от лице, което не е субект на правото, 
съответно на правомощието да атакува, те се връщат на подателите от съдия от 
въззивния съд, чрез който са подадени. Също така, касационното съдебно 
производство не може да бъде образувано по почин на въззивния съд, ако не е налице 
внесена за разглеждане жалба или протест, в израз на активна процесуална 
легитимация.  

Гражданите-страни в процеса упражняват правото да обжалват неправилните 
процесуални съдебни актове в израз на правото си на защита, установено от НПК. 
Възникването на това основно процесуално право е предпоставено от наличието на 
накърнен правен интерес и затова няма право на касационно обжалване онази 
страна, чиито законни права и интереси не са нарушени, в съответствие с чл.349, ал.3 
на НПК. Кодексът е предоставил на всеки гражданин-страна в съдебното производство 
необходимите процесуални средства за защита на неговите законни права и интереси, 
но не и за защита на чужди права. С оглед на това, наличието на процесуален интерес е 
поставено в закона като необходимо условие за допустимост на касационната жалба. 
Отклонение от това правило представлява правото на защитниците и поверениците да 
подават жалби в интерес на представляваните от тях лица. Това тяхно процесуално 
право обаче може да се упражнява само в случай, че такова право да обжалват е 
предоставено в същия обем и на подзащитните подсъдими, респективно на техните 
доверители – частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец и граждански 
ответник . Когато защитниците са няколко, всеки един от тях може поотделно за 
обжалва съдебния акт.  



Във връзка с процесуалните права на пострадалия следва да се отбележи, че НПК дава 
възможност за упражняването им от неговите наследници след смъртта му. 
Следователно и правото на обжалване също преминава в обхвата от процесуални 
права, които наследникът придобива, но само при условие, че той или неговият 
наследодател  (пострадалия) са встъпили в процеса в качеството на частен обвинител, 
респективно частен тъжител и/или граждански ищец. По този начин гражданинът се 
конституира като страна в съдебното производство, която е процесуално 
правоспособна да предизвика касационна проверка на въззивен съдебен акт, в защита 
на своите права и законни интереси. 

Що се отнася до самостоятелното право на гражданския ищец и гражданския 
ответник да обжалват присъдата, следва да се конкретизира, че те могат да я атакуват 
само в частта, която се отнася до гражданския иск и само ако са накърнени техните 
права и законни интереси. (Вж чл.318, ал.5 на НПК.) Затова, поради липса на 
процесуален интерес, гражданският ищец не може да обжалва съдебното решение 
относно наказателната отговорност на подсъдимия или размера на наказанието му. 
Процесуалното право на обжалване, което имат гражданският ищец и гражданският 
ответник може да бъде упражнявано напълно самостоятелно т.е. без значение дали 
срещу обжалвания въззивен акт е подаден прокурорски протест или жалба на някоя от 
останалите страни. Необходимо е обаче да бъде атакувано само неправилното 
разрешаване на въпроса относно гражданската отговорност, без да се засяга 
наказателната част на обжалваната въззивна присъда, която може да бъде както 
осъдителна, така и оправдателна.  

За разлика от гражданския ищец и гражданския ответник, подсъдимият може да 
обжалва второинстанционната нова присъда във всичките и части въз основа, разбира 
се, на предпоставен процесуален интерес. Предвид на това, подсъдимият има право да 
атакува и само онази част от присъдата, с която са засегнати неговите права и законни 
интереси включително и частта на оправдателната присъда относно мотивите и 
основанията за оправдаването му. Такъв би бил случаят, когато в мотивите съдът 
констатира някои правни или фактически положения, свързани с осъществяване на 
признаци от престъпния състав, от които могат да се обосноват изводи, поставящи под 
съмнение невинността на оправдания. При тази хипотеза оправданият подсъдим ще 
има процесуално-правния интерес да подаде касационна жалба, с оглед на нарушаване 
на презумпцията за невиновност. Като основно процесуално средство за защита на 
ограничени и накърнени права и законни интереси, жалбата на подсъдимия, която 
съдържа искане за определяне на по-тежко наказание от касационния съд е 
процесуално недопустима. 

Характерна за гражданина-субект на правото да обжалва въззивния съдебен акт е 
неговата самостоятелност относно участието в производството по делото. 
Гражданинът, придобил качеството на страна в процеса, може и да не е участвал 
активно и ефективно в досъдебното или съдебното производство. Така например 
възможно е неупражняването на редица процесуални права (включително и правото на 
защита), свързани с: представянето и проверката на доказателствения материал; 
присъствието в съдебното заседание, освен когато е задължително, за да бъде 
разгледано делото; присъствието при постановяването на присъдата, респективно 
решението и т.н. 

Цялата тази липса на процесуална активност не може да окаже никакво отрицателно 
влияние върху правото на гражданина-страна в процеса да атакува въззивния акт пред 
касационния съд. Посочените по-горе примери за отклонения в процесуалното 
поведение на подсъдимия, частния обвинител респективно частния тъжител или друга 



страна-жалбоподател не могат да предизвикат ограничаване, изменение или 
погасяване на правото да се атакува определен съдебен акт. 

Обобщено казано, реализирайки правото си на обжалване с оглед закрила на свои или 
на представлявани права и интереси, установени от НПК, гражданите-страни в процеса 
съдействат за преодоляване на допуснатите от въззивната инстанция нарушения на 
материалния и процесуалния закон и по този начин допринасят за правилното 
функциониране на наказателното правораздаване. 

Важно е да се има предвид и това, че за различните страни в процеса предоставеното 
право да се атакува съдебния акт не е еднакво по своето съдържание и обем. Това 
право е съобразено със съответното процесуално качество на всяка страна по делото, 
която осъществява специфични за правното си положение функции. Докато за 
гражданина правото да обжалва е едно от средствата за реализиране на законното му 
правото на защита, то за прокурора правомощието да атакува въззивните съдебни 
актове е израз на осъществявания от него постоянен надзор за законност в 
наказателния процес. В качеството си на държавен обвинител прокурорът, за разлика 
от останалите страни по наказателни дела от общ характер, има право и е длъжен да 
подава касационен протест винаги, когато намери постановения въззивен акт за 
неправилен, защото интересите на държавата изискват отстраняване на всички 
допуснати нарушения на материалните и процесуалните закони. Затова прокурорът 
може да протестира по касационен ред въззивните съдебни актове както в интерес на 
обвинението, така и в интерес на подсъдимия.  

С оглед на основната задача на прокуратурата да брани и закриля законността в 
Република България НПК затвърждава разширените правомощия на нейния 
представител, по силата на които той може да атакува и съдебните актове, постановени 
по наказателни дела за престъпления от частен характер. Такива са хипотезите по 
чл.48-50 на НПК, при които прокурорът има право да образува, продължи или 
встъпи в наказателното производство по дела за престъпления, които се 
преследват по тъжба на пострадалото лице. Основанието за реализиране на 
посочените правомощия е безпомощното състояние на пострадалия или зависимостта 
му от извършителя на престъплението от частен характер, които му пречат да защити 
своите права и законни интереси. В тази насока е важно и правомощието на прокурора 
по силата на чл.51 на НПК да предявява граждански иск в полза на пострадалия, който 
не може да защите своите законни права и интереси поради непълнолетие или поради 
физически или психически недостатъци, независимо от вида и характера на 
извършеното престъпление. Участието на прокурора в наказателните производства на 
основание чл.48-51 на НПК обосновава и правомощието му да протестира въззивните 
съдебни актове, постановени по дела за престъпления, които се преследват по тъжба на 
пострадалото лице, а при условията на чл.51 на НПК – да атакува онази част на акта, 
която се отнася до гражданския иск. Предвид на гореизложеното може да се каже, че 
прокурорът проявява обществен процесуален интерес като необходимо условие за 
допустимост и валидност на подадения от него касационен протест срещу всички 
въззивни актове, визирани в предмета на касационната проверка, независимо от това 
дали новите присъди на апелативния, съответно окръжния, съд са осъдителни или 
оправдателни.  
С оглед на широкия обществен процесуален интерес правомощието на прокурора да 
подава касационен протест не е поставено в зависимост от съдържанието на 
изразеното му становище в обвинителния акт и по време на съдебните прения. Речта 
на прокурора, с която започват съдебните прения – както пред първоинстанционния 
съд, така и пред въззивната инстанция – изразява мнението му относно вида на 



наказанието, което счита, че трябва да се наложи на подсъдимия при изменението или 
постановяването на новата въззивна присъда. В своята пледоария прокурорът може и 
да не посочва конкретния размер на претендираното от него наказание, освен когато 
стигне до заключението, че трябва да се наложи най-високият или най-ниският размер 
на относително определената от НК санкция. Представителят на прокуратурата 
изразява изрично искането си спрямо съда и относно изпълнението на наложеното 
наказание “лишаване от свобода”. Като дава конкретно становище по въпроса дали 
следва да се отложи изпълнението му, той може да поиска прилагането на института 
на условното осъждане или ефективното изтърпяване на наказанието “лишаване от 
свобода”. Логическото и систематичното тълкуване на чл.349, ал.2 на НПК води до 
заключението, че прокурорът може да подава касационен протест винаги, когато 
намери, че новата въззивна присъда е неправилна, дори когато тя е постановена в 
пълно съгласие с неговото становище и съответстващите на това искания към съда, 
отнасящи се до виновността и наказанието. Това процесуално положение противоречи 
на новото изменение в кодекса, свързано с образуването на наказателно производство 
пред въззивната инстанция. Съгласно чл.318, ал.2, изр.2 и чл.318, ал.4, изр.2 
прокурорът, частният тъжител и частният обвинител не могат да атакуват присъдата 
посредством въззивен прокурорски протест, респективно въззивна жалба, ако тя е 
постановена в съгласие с предявените от тях искания. По този начин се ограничава 
възможността на страните по обвинението да оспорват правилността на 
първоинстанционната присъда, защото техният процесуално-правен интерес е 
поставен в зависимост от съдържанието на исканията, които са направили при 
разглеждане на делото в първата инстанция и тяхното съответствие с постановената 
присъда. В резултат на това прокурорският въззивен протест, респективно въззивната 
жалба на гражданина-страна по обвинението, не може да излиза извън предела на 
своите претенции – в противен случай следва да бъде върнат на съответната страна 
поради процесуална недопустимост. Постижимо е обаче пълно съответствие на 
наложеното наказание с предявените искания на прокурора относно определянето на 
неговия вид и размер, което не гарантира постановяването на една законосъобразна и 
обоснована първоинстанционна присъда. При тази хипотеза е възможно 
постановяването на неправилна и необорима присъда от първоинстанционния съд, 
която следва да влезе в сила, въпреки че чл.323, ал.1 на НПК не предвижда изрично 
процесуална недопустимост на посочената група протести и жалби. Независимо от 
това, трябва да се вземе предвид, че не съществува ограничение за съответния съдия от 
първоинстанционния съд да върне въззивната жалба или протест като подадени от 
неоправомощено лице на основание чл.323, ал.1, т.3 на НПК с оглед липсата на 
процесуално-правен интерес. По този начин може да се попречи на образуването на 
наказателно производство пред въззиваната инстанция, което да отстрани допуснати 
съществени нарушения на материалния и процесуалния наказателен закон от 
първоинстанционния съд и да се стигне до постановяване на законосъобразно въззивно 
решение, респективно нова въззивна присъда. 

Като ограничава правомощието на прокурора да протестира обективно 
първоинстанционната присъда, макар и само в частта й, съответстваща на предявените 
му искания, законодателят затруднява и подаването на касационен протест както в 
интерес на обвинението, така и в полза на подсъдимия по силата на чл.339, ал.2 на 
НПК. Подобно преграждане на законосъобразното развитие на наказателното 
производство се намира в пряко противоречие с осъществяването на непосредствената 
задача на наказателния процес, конкретизирана в чл.1, ал.1 на НПК, а именно: да се се 
осигури разкриването на престъпленията, разобличаването на виновните и правилното 
прилагане на закона. Гореизложеното води до препоръката de lege ferenda да се 



премахнат ограниченията в процесуалното поведение на страните по обвинението, 
въведени в чл.318, ал.2, изр.2 и ал.4, изр.2 с оглед опазване и защита на обществено 
значими права и законни интереси. 

В заключение на казаното дотук може да се обобщи, че сезирането на ВКС се 
осъществява чред валидно предявяване на касационни жалби и протести, които 
предизвикват касационна проверка на постановените въззивни актове (определени 
решения, определения и нови въззивни присъди), визирани в предмета на касационно 
обжалване по чл.346 на НПК. 
Оттегляне на касационната жалба и протеста 

Противоположно на сезирането на съда чрез валидно подаване на касационна жалба 
или протест е процесуалното действие, чрез което съответната активно легитимирана 
страна десезира касационната инстанция посредством оттегляне на жалбата или 
прокурорския протест. Разпоредбата на чл.352, ал.1 запазва процесуалното право, 
респективно правомощие, на страните, които са сезирали ВКС да оттеглят предявените 
си жалби или протести, докато се даде ход на делото в съдебно заседание на 
касационната инстанция. Когато прокурорът, взел участие при разглеждане на делото 
от въззивния съд снеме подадения си касационен протест и останалите страни-
жалбоподатели също оттеглят касационната си жалба, отпада самата възможност за 
касационна проверка на атакувания въззивен акт. Важна последица от оттеглянето на 
всички предявени жалби и протести е прекратяването на касационното производство и 
влизането в сила на съответния въззивен акт. Ако обаче само някои от страните по 
въззивното дело снемат жалбите, съответно протестите си, сезираният касационен съд 
следва да проведе редовно касационно производство за разглеждане на поддържаните 
жалби или протести. Не съществува процесуална пречка за повторното подаване на 
оттеглени жалби и протести срещу присъдата или решението на въззивния съд, стига 
да бъдат спазени сроковете за атакуване постановени от чл.350, ал.1 и ал.2 на НПК.  

В новата ал.2 на чл.352 на НПК законодателят е въвел процесуалния принцип, който е 
характерен и за въззивното обжалване по силата на чл.324, ал.2. Според него 
защитникът може да оттегли подадената си жалба само с изричното съгласие на 
подсъдимия, а когато жалбата е подадена от повереник е необходимо съгласието на 
неговия доверител (частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец и граждански 
ответник). Това процесуално правно положение е пряко свързано с главното 
задължение на защитника – да осъществява процесуалната си дейност само в полза на 
обвиняемия, респективно на подсъдимия, като се ръководи от вътрешното си 
убеждение, основано на доказателствата по делото и закона. В качеството си на 
процесуален представител, защитникът е длъжен да оказва юридическа помощ на своя 
подзащитен и чрез взаимно съгласуване на основните линии на защитата. Съгласно 
чл.98, ал.2 на НПК защитникът има право да продължи самостоятелно процесуалните 
си действия с оглед поставянето  на подсъдимия в благоприятно положение в 
случаите, когато е налице несъвместимост между неговите задължения и 
предложените от подзащитния основни линии на защита. Тази хипотеза е приложима 
само доколкото упълномощеният или назначеният от съответния орган защитник не е 
отстранен от наказателното производство по предвидения за това ред. Когато обаче 
защитникът, в израз на своята активна процесуална легитимация, е подал касационна 
жалба само срещу мотивите и основанията за оправдаването на подсъдимия, 
необходимото съгласие за оттеглянето на подобна жалба ще загуби процесуално-
правната си релеватност.  

Необходимо е по-нататък да се обърне внимание на една терминологична неточност, 
допусната от законодателя в новата разпоредба на чл.352, ал.2 на НПК, където 



подзащитния е определен като “осъден” във връзка с необходимото му съгласие за 
оттегляне на касационната жалба от защитника. Когато гражданинът бъде привлечен 
към наказателна отговорност при условията и по реда, посочени от НПК, той 
придобива процесуалното качество на обвиняем. Встъпвайки в наказателния процес 
като централен негов субект, обвиняемият участва активно във всички стадии на 
досъдебното производство по дела от общ характер. В съдебната фаза на процеса 
същият този субект се установява като една от страните, която осъществява основната 
процесуална функция по защитата. С придобиването на процесуалното качество на 
страна възниква и фигурата на подсъдимия. Страните в съдебното производство са 
легално определени от чл.253 на НПК, където обвиняемият вече е определен като 
“подсъдим”. С образуването на производство пред първата инстанция по обвинителен 
акт на прокурора за извършено престъпление от общ характер процесуалната фигура 
“обвиняем” се трансформира в “подсъдим”.  По дела от частен характер, където не се 
провежда досъдебно производство, фигурата на подсъдимия възниква, след като бъде 
даден ход на частната тъжба на пострадалия от престъплението – с разпореждане на 
председателя на съответния районен съд. Наказателно отговорното лице може да 
реализира своето право на защита в хода на съдебното производство именно в 
процесуалното си качество на подсъдим. Едва накрая, в зависимост от вида и 
съдържанието на постановената присъда, подсъдимият може да бъде охарактеризиран 
като “осъден” т.е. признат от съда за виновен или “оправдан” т.е. признат за невинен. 
Задължително условие за това обаче е влизането в сила на присъдата като основен 
правораздавателен акт, което я прави необжалваема пред редовна контролна съдебна 
инстанция. До този момент процесуалното положение на обвиняемия, респективно 
подсъдимия, следва да бъде съобразено с презумпцията на невиновност, която е 
породила действието си от самото начало на наказателното производство. Предмет на 
разглеждане и проверка във въззивното и касационното съдебно производство е 
именно невлязлата в сила присъда, поради което е изключено спрямо подсъдимия да 
бъде използван терминът “осъден”, макар и постановената присъда да е осъдителна. 
Следователно да се посочва лице, което е осъдено в разпоредбите, касаещи 
касационното производство вероятно е резултат на правно техническа грешка, каквато 
липсва в аналогичната по смисъл и съдържание норма на чл.324, ал.2 на НПК. Според 
нея защитникът не може да оттегли въззивната си жалба без съгласието на 
подзащитния му подсъдим. Препоръчителна е законодателна корекция на 
терминологичното несъответствие относно процесуалния статут на обвиняемия в 
бъдещата законова формулировка. 

Правното положение на осъдения е легално регламентирано в глава тридесет и втора 
на НПК във връзка с привеждането в изпълнение на влезлите в сила съдебни актове. 
По-нататък в кодекса се предвиждат сроковете и основанията, на които осъдените лица 
могат да поискат възобновяване на наказателното дело, в производството по което 
ВКС може да измени или отмени влезли в сила присъди и решения. (Вж чл.420, ал.2; 
чл.421, ал.3 и чл.423, ал.1 на НПК.) Следват особените производства за реабилитация, 
производствата във връзка с изпълнения на наказанията, производствата във връзка с 
трансфер на осъдени лица и т.н. 

Задължително участие на защитник 

В новия НПК е въведено важно изменение относно задължителната защита на 
обвиняемия, респективно подсъдимия, в наказателното производство. Нейното 
приложно поле е разширено в резултат на законодателния стремеж към оситуряване на 
равен достъп на гражданите до ефективна юридическа помощ по наказателни, 
граждански и административни дела пред всички съдебни инстанции. Въз основа на 



тази концепция от 1 януари 2006 година влезе в сила специалният Закон за правната 
помощ, който урежда и регулира осъществяването на процесуално представителство и 
адвокатска защита с оглед реализиране на законните права и интереси на физическите 
лица. По силата на този закон правната защита се предоставя чрез финансови средства 
от републиканския бюджет. Характерно за глава осма на закона е, че тя ще влезе в 
сила от същата дата, на която ще влезе в сила и Договорът за присъединяване на 
Република България към Европейския съюз. Разпоредбите на тази глава визират 
особеностите при предоставянето на правна помощ при международни спорове по 
граждански и търговски дела пред всички съдебни инстанции. 
Успоредно с горното, процесуално-правната уредба, регулираща встъпването и 
участието на защитника и повереника в наказателното производство, се съдържа в 
глава десета на НПК, специално озаглавена “Правна помощ”. Именно тук са 
предвидени две нови изисквания за задължително участие на защитник на обвиняемия, 
респективно подсъдимия. Едното от тях е свързано с упълномощаването или 
назначаването от съответния орган на защитник във всички производства пред ВКС – 
касационното съдебно производство и производството по възобновяване на 
наказателни дела. Вторият нов случай на задължително участие на защитник е 
приложим в следващите две хипотези: 

• когато е предявено искане на прокурора за вземане на мярка за неотклонение 
“задържане под стража” в досъдебното производство от съответния 
първоинстанционен съд; 

• когато обвиняемият, респективно подсъдимият е задържан под стража (чл.94, 
ал.1, т.7 и т.6 на НПК). 

Във втората хипотеза отказът на подзащитния от адвокатска защита би бил лишен от 
процесуално-правна релевантност по силата на чл.96, ал.1 на НПК. При това 
положение се оказва, че когато спрямо подсъдимия по образувано касационно 
производство е взета мярка за неотклонение "“задържане под стража", той няма 
правната възможност да се откаже от защитника си до края на съдебното 
производство. Подсъдимият обаче ще има право да замени упълномощения от него 
или назначения от съответния орган защитник само в случай, че реши да 
преупълномощи друг свой процесуален представител в качеството на защитник. 

Интересна ще бъде хипотезата, когато липсва съгласие между подсъдимия и 
назначения му защитник относно процесуалните действия на адвоката, свързани с 
осъществяването на функцията по защитата. В този случай желанието на подзащитния 
да замени защитника си с друг адвокат няма да може да бъде реализирано, ако 
подсъдимият не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение за 
преупълномощаването. В същото време по силата на чл.96, ал.1 на НПК той е лишен и 
от възможността да се откаже от назначения му защитник, защото в момента 
изтърпява мярката за неотклонение “задържане под стража”. В аналогично 
процесуално положение може да се окаже и наказателно отговорният подсъдим за 
престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода не по-малко от десет години 
или друго по-тежко наказание. По този начин може да се стигне до накърняване на 
самостоятелността, с която подсъдимият извършва активни процесуални действия по 
реализацията на своето право на защита. По различни причини е възможно и 
недобросъвестно изпълнение на процесуалните действия на назначения защитник, с 
които опазва правата и законните интереси на подсъдимия по силата на  
професионалните си задължения, установени от чл.98 на НПК. При това положение 
подсъдимият може да подаде устна или писмена молба до съда за замяна на защитника 



чрез назначаването на друг. Ако съдът уважи молбата, на основание чл.96, ал.2 на 
НПК, може да се стигне до отстраняване на процесуални нарушения, свързани с 
основното право на обвиняемия, респективно подсъдимия – правото му на защита.  

Следва да се подчертае увеличената натовареност на Наказателната колегия на 
ВКС с оглед на задължителното осигуряване на адвокатска защита по всяко 
касационно производство. След като НПК предпоставя задължителното участие на 
защитник, ВКС е задължен да назначи такъв не само за провеждането на самото 
съдебно заседание, а още преди него – за да може подсъдимият да бъде юридически 
подпомогнат в изготвянето и подаването на касационната жалба. Тъкмо този момент 
от реализацията на правната помощ е много важен, защото касационната инстанция 
проверява присъдата или решението на въззивния съд само в обжалваната част.  

В новия НПК успешно е осъществено намерението на законодателя да разшири 
обхвата на правната помощ с оглед ефективното упражняване на правото на защита на 
подсъдимия в касационното производство. Практическата реализация на 
нововъведеното изискване за задължително участие на защитник в касационното 
производство обаче предизвиква множество трудности от организационен и правно-
технически характер, които ВКС трябва да преодолее въпреки наличието на огромния 
брой наказателни дела, които постъпват за разглеждане. Допълнителната заетост на 
касационната инстанция може да се окаже неоправдана, ако доведе до формализъм в 
стремежа за спазване на разумните срокове за приключване на наказателните дела, 
предписани в чл.22 на НПК. В този случай, нарушаването на законодателните 
изисквания за бързина и ефективност на наказателното правораздаване от най-висшата 
съдебна институция в лицето на Наказателната колегия на ВКС би довело до 
накърняване на авторитета на българското правосъдие. Съдът трябва да разполага с 
необходимото време с оглед възможността за разглеждане и решаване на дела, които 
представляват фактическа или правна сложност. 
Изискването на законодателя за ускоряване на наказателното производство чрез 
въвеждане на разумни срокове е в съответствие с тези на Европейската конвенция за 
защита правата на човека и основните свободи. От изключителна важност обаче това 
да не става за сметка на изискванията за законосъобразност на наказателното 
производство и запазване на гаранциите за реализиране на правата, респективно 
правомощията на всички субекти на наказателния процес, във връзка с което е 
необходимо постигането на стабилен баланс между бързото приключване на 
наказателните дела и ненакърняването на правото на справедлив съдебен процес не 
само за обвинените лица, но и за пострадалите от престъпленията. 
 
В заключение следва да се отбележи, че реформата на наказателния процес изисква 
съответни законодателни промени и в други нормативни актове, имащи отношение 
към наказателното правораздаване: НК, Закон за съдебната власт, Закон за изпълнение 
на наказанията, Закон за Министерството на вътрешните работи; Закон за специалните 
разузнавателни средства, Закон за правната помощ и др. 
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За да използваме оптимално всички възможности, които предоставя 

една институция, е необходимо детайлно познаване на нейната структура и 
същност. Също така е необходимо висока информираност по отношение на 
нормативната база, въз основа на която е създадена. Това очертава ясно 
процедурните правила и улеснява използването на различните възможности. 
Естествено е, когато разглеждаме формирането на институцията, да се 
върнем към нейния генезис и историческото и развитие във времето. 

Ако се обърнем към историческите факти, можем да открием много 
интересни обстоятелства, свързани с развитието на институцията 
„омбудсман”. В исторически план могат дори да се намерят предтечи на 
обществената защита, а и самодейни форми на мета и квазиюридическа 
помощ, които се осмислят и легализират в институцията омбудсман 
Прототип на модерната институция на съвременния омбудсман се появил в 
Китай още по време на династията Qin88 (221 г. пр. Хр.), след това в Корея по 
време на династията Choseon89. Римляните също се занимали с този проблем, 
но това било по образеца на практиката на Втория арабски халиф Омар90 (634 
- 644) и концепцията на Quadi al-Qadat (разработена в мюсюлманския свят). 
Всички тези идеи оказали голямо въздействие върху Шведския крал Чарлз 
XII91. Той се запознал с тях по време на заточението си в Турция. След 
завръщането си от изгнание, Чарлз ХІІ въвел длъжността Върховен 
омбудсман. Така първообраз на институцията можем да видим в завършен 
вид първоначално в Швеция. Още около 1670 г. там се утвърдила практиката 
кралят да разчита на сведения от доверени хора за настроението на 
поданиците си. От тях научавал кои управници подбуждат народното 
недоволство. 

Тази длъжност била наричана по различен начин, докато през 1713 г. 
наименованието било уеднаквено и заменено с думата „омбудсман”. 
Етимологията на думата показва староскандинавски произход на термина 
„umbothe mathr” – човек (mathr) за изпълнение на поръчки (umbothe). В 
съвременния език думата влиза през английски език със значение единствено 
за мъжки род, макар да се среща и в женски като „ombutswomen”. Шведската 
дума „омбудсман” обаче не е единствената, която се използва за 
наименованието на института, въпреки че се предпочита в много страни. 
Това е и наименованието, възприето за назоваване на института в 
Европейския съюз. Други употребявани наименования са: от „защитник” 
(народен защитник в Аржентина и Испания, граждански защитник в 
Македония и Италия, защитник на правата на гражданите в Словения, 
обществен защитник в Квебек - Канада), „парламентарен комисар” 
(Обединеното кралство), „комисар по правата на човека” (ООН), през 

                                                 
88 http://en.wikipedia.org/wiki/Qin_Dynasty 
89 http://en.wikipedia.org/wiki/Choseon_Dynasty 
90 http://en.wikipedia.org/wiki/Umar 
91 http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_XII_of_Sweden 



„адвокат на народа” (Румъния и Албания), до „прокурор по човешките права” 
(Гватемала) и „генерален следовател”(Замбия). Във Франция по-скоро се 
акцентира върху посредническите му функции и се нарича „посредник” или 
„медиатор на Републиката”. 

Както вече беше споменато омбудсманът в миналото бил приближен 
на краля и можел да посредничи някои въпроси да се решат направо по 
височайша воля. Той изваждал на показ безобразията на малките и големите 
управници и се опитвал да намери разрешение, за да не се надига 
общественото недоволство. Все пак омбудсманът не бил съд и за големите 
нарушения не се стигало до него, но той знаел как да подходи, за да може да 
повлияе на владетеля. 

Както зараждането на института, така и създаването на първия 
парламентарен омбудсман също се извършва в Швеция. Той е резултат на 
шведската революция от 1809 г. и идеята, която се влага в него е да се стесни 
кралската власт, като израз на модерното за времето си европейско движение 
за ограничаване прерогативите на монарха. В приетия въз основа на новата 
Шведска конституция устройствен акт за изпълнителната власт, омбудсманът 
се определя като „юрисконсулт с парламентарни правомощия” да контролира 
наблюдението на спазването на законите от съдилищата и служителите, и да 
предава на съдилищата, в съответствие със закона, онези, които чрез 
пристрастност, услуга или по друг начин, са извършили незаконни действия 
или не са изпълнили своите служебни задължения. Така парламентарният 
омбудсман в Швеция е независим, т.е. подчинен само на Парламента висш 
държавен орган, в чиято дейност е заложена извечната идея държавата да 
служи на своето население. 

От Швеция институцията получава разпространение първо в 
скандинавските страни – Финландия (1919), Дания (1955), Норвегия (1962). 
След това се разпространява и в други държави – Нова Зеландия (1962 г.), 
Обединеното кралство (1967 г.), Израел (1971), Пуерто Рико (1977), Австрия 
(1982), Испания и Холандия(1981), Португалия (1975), Австралия (1977) и др. 
На Стария континент изключение прави само Германия, където функцията на 
омбудсман се поема от Парламентарната комисия по жалби и петиции. 

 
ІІ. Местни и специализирани омбудсмани 
Исторически са възниквали и действали различни видове 

омбудсман. Освен едноличен и национален (както в Швеция), омбудсманът 
бива и специален, според сферата му на контролно въздействие. С оглед на 
предмета на надзор, се говори за омбудсман върху публичните дела или общ 
омбудсман , и за отраслов, с конкретна, включително и частна сфера на 
надзор. Отделно възникват омбудсмани по места. Това обикновено се случва 
там, където наистина има независима местна власт. От своя страна местните 
омбудсмани могат да бъдат регионални и общински, което зависи от 
равнищата на децентрализация на местната власт. Познати са модели като в 
Италия и Германия, където не се създават служби на национално равнище, а 
направо на регионално или общинско равнище. В Германия например в 
отделните федерални подразделения, се създават провинциални омбудсмани 
(напр. в Северен Рейн-Вестфалия). 

Съветът на Европа прие Препоръка R(85)13 от 23. 09. 1985 г. 
относно институцията „омбудсман” и резолюция (85)8 от 23. 09. 1985 г. 
относно сътрудничество между държавите-членки в тази област 



Местни омбудсмани. Съгласно Закона за местното самоуправление и 
местната администрация 92, общинските съветници имат правомощие да 
избират обществен посредник на местно ниво или местен омбудсман във 
всяка община. Въпросът за местния омбудсман не е уреден в Закона за 
омбудсмана. Задължение на местния обществен защитник е да „съдейства за 
спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на 
местното самоуправление и местната администрация” (чл.21а, ал.2 ЗМСМА). 
За назначаването и освобождаването му е необходимо квалифицирано 
мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. Друго задължение 
на общинските съветници по отношение организацията и дейността на 
местния обществен представител, е изработването и приемане на правилник 
за неговата дейност (чл.21а, ал.3 ЗМАМС). 

За да бъде предложено едно лице за местен омбудсман, то трябва да 
отговаря на определени критерии. Тези критерии са изброени в правилниците 
за организация и дейност на местните омбудсмани на различните общини. 
Така например, за обществен представител на община може да бъде избрано 
пълнолетно лице, български гражданин, неосъждан, с високи морални 
качества, с постоянно местожителство на територията на общината. В някои 
от правилниците фигурира и изискването лицето да има висше образование, 
продължителен трудов стаж93, да отговаря на условията за избор на 
общински съветник94 и др. 

Съгласно един от правилниците, общественият посредник съдейства 
за спазване правата и законните интереси на гражданите и техните 
организации пред органите на местното самоуправление и местната 
администрация, и представя мотивирани предложения за промяна на 
съществуващата практика на административното обслужване на 
гражданите95. Той реализира тази дейност чрез изготвяне на предложения и 
подаване на сигнали до местните органи, които са издали оспорваните актове 
или до горестоящите им органи. Общественият посредник също така работи 
за подобряване качеството на административните услуги и повишаване 
правната култура на гражданите. 

В своята дейност местният омбудсман се ръководи от определени 
принципи, като: законност, независимост, справедливост, прозрачност и 
публичност, хуманност и толерантност. 

Характерът на работа на местния омбудсман изключва заемането на 
друга длъжност по време на неговия мандат. Така според чл.8 от Правилник 
за организацията и дейността на обществения посредник на територията на 
Столична община96, местният омбудсман не може да заема платена длъжност 
в местната администрация, в търговски дружества с общинско участие, да 
членува в политически партии, да участва в търговски дружества или 
юридически лица с нестопанска цел. 

Съгласно чл. 15, ал.1 от същия правилник, към него могат да се 
обръщат с жалби български и чужди граждани и лица без гражданство, 

                                                 
92 ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г. 

93 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община 
Перник, чл. 10. 
94 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник при Община Сливен, чл.9. 
95 Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община 
Пловдив, чл.2, ал.1. 
96 Приложение № 1 към докладна записка № 9301-180 от 28 април 2004 г. 



юридически лица и организации, които осъществяват дейност на територията 
на Столична община. Те могат да подават жалби до обществения посредник в 
случаи на нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на 
административните актове и действия на органите на местната власт; 
неспазване на процедури за издаване на административни актове и 
предоставяне на административни услуги; предоставяне на невярна или 
недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на 
гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги; 
прояви на некомпетентност, недобросъвестност и незачитане на 
достойнството на гражданите. 

Жалбата до общественият защитник може да бъде писмена или 
устна. Когато е в писмена форма, тя трябва да съдържа данни за подателя, 
нарушителя и обстоятелствата, при които е извършено нарушението. В 
случаите, когато жалбата е подадена устно, се съставя протокол. 
Постъпилите жалби се завеждат в специален регистър. Производството пред 
общественият посредник е безплатно. 

В случаите, когато общественият посредник няма компетенции по 
конкретния случай (при съдебни процедури и въпроси от личния живот на 
гражданите), той препоръчва други средства за защита на интересите на 
жалбоподателя. Когато случаят е в неговата компетентност, местният 
омбудсман в кратък срок (обикновено едномесечен) дава становища, 
предложения и препоръки. 

Органите на местното самоуправление и местната администрация, 
до които се отнасят становищата, предложенията и препоръките на 
обществения посредник, са длъжни да ги разгледат и да го уведомят за 
предприетите мерки. Общественият посредник внася в общинския съвет 
справка за случаите, в които не е получил информация за предприетите 
мерки от местните органи. 

В редица страни наред с националните и местните омбудсмани, 
съществуват и редица специализирани омбудсмани. Те са съсредоточени в 
определена област или към определена социална група, която има нужда от 
специална защита. Самото наименование определя сферата, в която 
омбудсманът упражнява правомощията си - университетски омбудсман, 
здравен омбудсман, омбудсман за защита правата на децата или 
малцинствата, омбудсман за защита на личните данни, омбудсман в 
структурата на въоръжените сили и на органите за сигурност и др. 

Здравен омбудсман. Здравният омбудсман е въведен за първи път в 
Англия (1967 г.). Той провежда разследвания по жалби, свързани с лошо 
здравно обслужване или некачествено лечение, провеждано от лица, 
подчинени на националната здравна институция. 

Преди да подаде жалба до здравния омбудсман, пациентът трябва да 
е сигнализирал органът или организацията, предоставили здравната услуга и 
националната здравна институция с цел решаване на проблема. Едва след 
това, ако проблемът остане неразрешен или лицето е неудовлетворено, то 
може да подаде жалба до здравния омбудсман. Разглеждането на случая от 
страна на омбудсмана е безплатно, с цел осигуряването на безпрепятствен 
достъп до услугата. Спазват се принципите на поверителност и 
безпристрастност. При разследването на жалбите омбудсманите имат право 
на достъп до документацията на здравното заведение и информация от 
неговия персонал. При констатирано нарушение от страна на здравното 



заведение или конкретно медицинско лице, здравният пълномощник може да 
поиска дори финансова компенсация за претърпените от пациента вреди. 

Омбудсман за правата на децата. Масовите нарушения на правата на 
децата и активната работа на специализираните в тази област международни 
организации, наложиха съсредоточаването на вниманието в тази област. 
Неговата цел е ефективни механизми и гаранции за защита правата на децата. 
Практика в тази област има в страни като Гърция и Испания. 

Университетски омбудсман. Университетският омбудсман е 
институция от вида на специализираните обществени защитници. Такива 
омбудсмани действат в голяма част от университетите в Германия, а също 
така – в университетите в САЩ и Канада. 

Смята се, че институцията е въведена за първи път през 1966 г. в 
колежа Източна Монтана в САЩ. Година по-късно Мичиганският държавен 
университет създава офис на омбудсмана. Институцията става гарант за 
бързо преодоляване на административните и бюрократичните спънки в 
работата на висшите учебни заведения. 

По различни програми, съвместно с неправителствени организации, 
обществени защитници упражняват дейност през определени периоди в 
някои висши учебни заведения и в България. Такива са Университетът за 
национално и световно стопанство и СУ „Св. Климент Охридски”. 

Университетският обществен посредник отстоява и се застъпва за 
осъществяването на правата и свободите на всички лица, които се обучават в 
рамките на програмите на университета, както и тези на преподавателите, 
работниците и служителите в университета пред университетските власти. 
Той е независим от административната структура на университета и се 
отчита за своята дейност пред ректора посредством системни доклади. В 
своята дейност университетският омбудсман се ръководи от законите на 
страната, от разпоредбите на правилника за дейността му и от личната си 
съвест и морал. Общественият посредник не може да нарушава академичната 
автономия и задължително спазва поверителността на личните данни и на 
цялата информация, представляваща служебна тайна, която му е станала 
известна при осъществяване неговата дейност. 

За обществен посредник в едно висше учебно заведение се избира 
обикновено лице, което отговаря на някои критерии, като българско 
гражданство, висше образование, добра професионална подготовка, високи 
морални качества и пр. Конкретният избор се одобрява от ректорът на 
висшето учебно заведение, който предоставя на лицето изрично 
пълномощно, в рамките на собствената му компетентност да събира и 
получава информация, и да проучва случаите по подадени жалби, възражения 
и писма, в което се посочват дейностите и структурите, до които 
обществения посредник има достъп и срокът на упълномощаването. С 
оттегляне на пълномощното от ректора, лицето, изпълняващо дейността на 
обществен посредник, губи качеството обществен посредник, губи това свое 
качество. 

Причините за възникването и налагането на обществения защитник 
във висшите заведения е растящата бюрокрация в университетите, все по-
честото решаване на конфликти по съдебен ред, желанието на студентите да 
взимат по-голямо участие в управлението на висшите училища, а 
същевременно и осъзнаването, че студентите всъщност са “клиенти”, които 



отделят все по-големи парични средства, за да инвестират в образованието 
си. 

Академичният омбудсман е посредник, застъпващ се за 
справедливото решаване на спорове и за правата на членовете на 
академичното общество, на които служи. Академичният омбудсман е 
съветник, източник на информация, който се опитва да даде отговор на 
индивидуалните запитвания. 

Той също така е катализатор на промяна, тъй като спомага за 
решаването на вътрешни конфликти и чрез съветите си може да подобри 
работата на университетската администрация. При това той цели не само да 
коригира съществуващите неизправности в системата, но и да действа 
превантивно.  
Всички студенти и служители трябва да знаят, че омбудсманът е на тяхно 
разположение, когато те не могат сами да намерят решение на проблемите си 
в университета. 

Организационен омбудсман. Много частни компании, университети 
и правителствени агенции също имат омбудсман или цял подобен отдел, 
който обслужва работещите във фирмата или техните клиенти. Ролята на 
този тип омбудсман е структурирана да функционира независимо, като се 
отчита на борда на директорите и не изпълнява друга функция в 
организацията. Този тип омбудсман, е наречен „organizational ombudsman”, 
“ombuds officers” или“ombudsperson”. Той започва да се разпространява по 
света вътре в рамките на самите организации, в някои случаи като 
алтернатива на анонимните горещи телефонни линии. Той ги замества в 
страните, където тези линии са обявени за незаконни или се оказват 
неподходящи. От 60-те години на ХХ в. насам, тази професия намери 
разпространение и в САЩ, особено в корпорациите, университетите и 
правителствените агенции. 

Така омбудсманът се развива, съдържайки в себе парадокса, че той е 
един държавен орган, който защитава интересите на хората от другите 
държавни органи, като ги наблюдава под лупата на властта, в името на 
общото благо. В началото на ХХІ век, в различните свои проявления, 
омбудсманът е познат в над сто и десет страни по света от всички 
континенти. В редица държави са конституирани комисии за защита на 
човешките права, които възприемат концепцията на омбудсмана като 
средство за усъвършенстване на традиционната система за защита на 
гражданите от произвола на администрацията, но също така и като средище 
на активна образователна дейност по създаване на култура за защита на 
човешките права. Този институт е познат и в частния сектор, където действа 
като контрол на клиентите върху частните стопански субекти. Така в 
богатата на различни алтернативни способи за защита на човешките права и 
решаване на спорове система на САЩ има омбудсмани, които защитават 
правата на студентите във висшите учебни заведения. Този нов модел, 
представян като организационен омбудсман, работи като назначена 
неутрална страна , която от една страна заема високо положение в 
съответната организация, но която няма управленски функции. Използвайки 
извънсъдебните способи за решаване на спорове, институционалният 
омбудсман може да вземе мерки за служители с етични проблеми, 
провеждайки медиация за решаване на конфликти, търсейки проблемните 
области, и давайки препоръки за промяна в политиките или процедурите, в 



подкрепа на извършване на необходимите проблеми в системата. Една много 
важна функция е да усеща „нови неща” – т.е. проблеми, които са нови за 
организацията. Това е особено важно, ако „новото нещо” е „объркващо” в 
смисъл изискването организацията да преразгледа и подобри своите 
политики, процедури и структури. 

Медиен омбудсман. Медийният омбудсман е особено ценен да 
съдейства на журналистическата безпристрастност от името на читатели, 
зрители или слушатели. Съществува международна организация на 
медийните омбудсмани. Пресата в Швеция се саморегулира например чрез 
публичен медиен омбудсман. 

 
ІІІ. Кратък преглед на правната уредба и дейността на 

обществените защитници в някои европейски страни. 
Австрия. Съвет на омбудсманите97.В Австрия институцията 

омбудсман е създадена през 1977 г. Институцията се нарича Съвет на 
омбудсманите или народна правозащита (Volksanwaltschaf). Тя е предвидена 
във Федералната Конституция и в действащия Федерален закон за Съвета на 
омбудсманите от 1982 г. 

Съветът на омбудсманите е независим висш федерален орган, който 
се състои от трима членове, един от които е Председател. Членовете на 
Съвета се избират от Долната камара на парламента за срок от 6 (шест) 
години без право на повторен мандат. Дейността на членовете на Съвета на 
омбудсманите е несъвместима с участие във федералното или в 
провинциалното правителство, както и с упражняването на каквато и да е 
друга професия. Съветът на омбудсманите може да отправя препоръки към 
административните органи, които са длъжни в срок от осем седмици да ги 
изпълнят или да се мотивират защо не са ги изпълнили. Съветът има право да 
сезира Конституционния съд с цел установяване на 
противоконституционността на законови разпоредби. Дейността на Съвета се 
подпомага от секретариат. Седалището на австрийските омбудсмани се 
намира във столицата Виена. 

Албания. Адвокат на народа98. В Албания институцията омбудсман 
е конституционно закрепена. Дейността и организацията й са детайлно 
уредени в Закона на адвоката на народа от 1999 г., а през 2000 г. е избран и 
първият албански омбудсман. Той се избира от парламента за срок от 5 
години с мнозинство 3/5 от депутатите. За Адвокат на народа може да бъде 
избирано лице, което отговаря на следните условия: албанско гражданство, 
висше образование и изключителни познания и практика в сферата на защита 
на човешките права и свободи. Омбудсманът може да бъде отстранен от 
поста си по инициатива на не по-малко от 3/5 от депутатите. 

Албанският омбудсман се ползва с имунитета на съдия от 
Върховния съд на Албания. Той не носи наказателна отговорност за 
изказаните мнения и за предприетите от него действия, свързани с 
упражняване на правомощията му. Длъжността му е несъвместима с членство 
в политическа партия или с упражняване на друга дейност. 
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Адвокатът на народа има самостоятелен бюджет, но даренията, 
направени по законоустановения начин, също са допустими. Те не могат да 
съдържат условия, които биха засегнали независимостта или 
безпристрастността на институцията. Даренията се декларират и се вписват в 
специален регистър към административната служба на Адвоката на народа. 

Адвокатът на народа изготвя годишен доклад до Парламента на 
Албания и задължително изпраща копия от него на Президента и на 
Министър-председателя. Ако се установи случай на нарушаване правата и 
свободите на гражданите от администрацията, той може да поиска от 
съответната институция или ведомство да се извини за действията си или да 
обезщети гражданите, за които са настъпили вреди. 

В Албания има трима омбудсмани, като всеки един от тях действа 
самостоятелно. Административната служба на Адвоката на народа се състои 
от три специализирани отдела, управлявани от комисари. Те се подпомагат от 
деловодство и друг помощен персонал. Общо в администрацията на 
Албанския омбудсман работят 47 души. 

Белгия. Федерални омбудсмани99 . В Белгия организацията и 
функциите на омбудсмана се уреждат от Закона за федералните омбудсмани 
от 22 март 1995 г. Федералните омбудсмани на Белгия се избират от 
Камарата на представителите за срок от 6 (шест) години с право на 
преизбиране. За федерален омбудсман може да бъде избрано лице, което е 
белгийски гражданин, владее достатъчно добре официалните езици100 и 
притежава поне петгодишен професионален опит в областта на правото, 
социалната сфера и администрацията. Камарата на представителите може да 
прекрати предсрочно мандата на федералните омбудсмани по тяхна молба и 
при навършване на 65 годишна възраст. Парламентът може да прекрати 
правомощията на омбудсманите, ако заемат длъжност, несъвместима с 
техните функции или при особено тежки нарушения. 

В Белгия има двама федерални омбудсмани. Единият е компетентен 
спрямо френско говорещите граждани, а другият спрямо фламандско 
говорещите. Омбудсманите осъществяват контрол над федералните 
административни органи. Те могат да наблюдават местните административни 
органи, но само ако провинциалните органи делегират такива права на 
съответния омбудсман. В рамките на упражняваните от тях функции 
федералните омбудсмани на Белгия са независими. 

Федералните омбудсмани подготвят годишен доклад, който 
представят в Камарата на представителите. Те могат да изготвят и 
тримесечни доклади по своя преценка. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА. Омбудсман по правата на човека на 
Босна и Херцеговина. Институцията Омбудсман по правата на човека на 
Босна и Херцеговина е създадена с Дейтънското споразумение за мир от 1995 
г. и е детайлно уредена в Закона за омбудсмана от 2001 г. 

Омбудсманът по правата на човека на Босна и Херцеговина е 
независима институция, създадена, за да съдейства за укрепване на доброто 
управление и върховенството на закона и да защитава правата и свободите на 
физическите и юридическите лица, определени в Конституцията на Босна и 
Херцеговина. За постигане на тази цел омбудсманът наблюдава дейността на 
институциите в Босна и Херцеговина, нейните общности и окръг Бръчко. 
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Институцията омбудсман в Босна и Херцеговина се състои от трима 
омбудсмани, избирани от двете камари на Парламента на Босна и 
Херцеговина с мнозинство от 2/3 от депутатите от всяка камара, по 
съвместно предложение на Председателството на Босна и Херцеговина. 

Всички физически и юридически лица без ограничение могат да 
подават жалби до омбудсмана. Подаването на жалба е безплатно и не се 
изисква участието на адвокат. Подаването на жалба до омбудсмана и 
неговата намеса не могат да доведат до наказателна, дисциплинарна или 
друга отговорност за жалбоподателя, нито до друг вид ощетяване или 
дискриминация. 

Кореспонденцията, адресирана до омбудсмана, изпратена от места за 
задържане и лишаване от свобода, не може да бъде ограничавана или 
проверявана. Забранено е и подслушването или намесата в разговорите 
между жалбоподателя и омбудсмана или определено от него лице. 

До омбудсмана могат да бъдат подавани жалби в писмена форма, 
които са подписани от подателя и посочват основанията за оплакването. 
Омбудсманът може да откаже да извърши проверка по анонимна жалба или 
когато прецени, че жалбата е подадена недобросъвестно, не е достатъчно 
обоснована или са изминали повече от 12 месеца от факта, събитието или 
решението, което е предмет на оплакването. Ако омбудсманът реши да не 
разгледа жалбата на друго основание, той може да препрати случая на 
съответния омбудсман на равнище общности или да уведоми подателя за 
друг подходящ начин за разрешаване на проблема, ако такъв съществува. 

Когато омбудсманът прецени, че са налице достатъчно основания за 
извършване на разследване, той уведомява заинтересованите институции и 
длъжностни лица и може да поиска от тях да предоставят писмено становище 
в определен срок. Омбудсманът може да проверява достоверността на 
посочените в жалбата обстоятелства, както и да изслушва съответните 
длъжностни лица с оглед получаването на допълнителна информация. 

Всички държавни органи са длъжни да оказват съдействие на 
омбудсмана. Омбудсманът може по всяко време да изисква документи, които 
смята, че са от значение за разследването, включително такива, 
класифицирани като поверителни съгласно закона. Той може да посещава 
всяка държавна институция, за да проверява получената информация и да 
провежда срещи, и има право на неограничен достъп до данни и документи, 
който не може да му бъде отказан. Омбудсманът може да възложи 
извършването на определени действия на свои служители. 

Когато в хода на разследването омбудсманът установи извършена 
злоупотреба, нарушение на изискването за безпристрастност, 
дискриминация, грешка, небрежност, пропуск или друго подобно нарушение, 
допуснато от служител в държавен орган, омбудсманът може да уведоми този 
служител и неговия ръководител за своите констатации, както и да направи 
препоръки, каквито намира за подходящи. 

Омбудсманът може да отправя препоръки до държавните органи с 
оглед предприемането на нови мерки, включително да прави предложения за 
промени в прилаганите изисквания. Ако установи, че начинът, по който се 
прилага определено правило, води до неблагоприятни последици, 
омбудсманът може да се обърне към компетентния орган с препоръка за 
справедливо решение на конкретния случай, включително за заплащане на 



обезщетение. Държавният орган е длъжен да уведоми писмено омбудсмана за 
резултата от неговите препоръки в определен от омбудсмана срок. 

Когато омбудсманът открие данни за извършено престъпление, той 
може да препрати случая до компетентните органи на прокуратурата. 

Ако служител от държавен орган възпрепятства извършването на 
разследване, омбудсманът може, като крайна мярка, да направи предложение 
за започване на дисциплинарно производство или да сезира компетентния 
наказателен съд съгласно Закона за омбудсмана. 

В случай, че омбудсманът установи, че изпълнението на определено 
административно решение може да доведе до непоправими последици за 
правата на жалбоподателя, той може да спре изпълнението съобразно 
разпоредбите на Закона за омбудсмана. 

Омбудсманът може да препраща отделни случаи до върховните 
съдебни органи на Босна и Херцеговина, компетентни в областта на правата 
на човека, включително и случаи, препратени до него с тази цел от 
омбудсманите на равнище общности. Решенията на омбудсмана не подлежат 
на обжалване. 

Правомощията на омбудсмана да извършва разследвания обхващат 
жалби, отнасящи се до неефективното функциониране на съдебната власт, 
включително движението на конкретно съдебно дело, както и жалби, 
свързани с нарушения на правата и свободите, извършени от 
администрацията на въоръжените сили. 
Служителите в службата на омбудсмана по правата на човека не могат да 
бъдат арестувани или задържани и срещу тях не може да бъде започнато 
разследване или съдебен процес за действие, мнение или решение, свързано с 
осъществяване на техните правомощия. 

Омбудсманът по правата на човека си сътрудничи с институциите от 
типа на омбудсмана на равнище общности, т.е. с Омбудсмана на Република 
Сърбия и Омбудсмана на Федерация Босна и Херцеговина101. 

Великобритания. 
Англия. Парламентарен омбудсман и омбудсман по 

здравеопазването102. Институцията омбудсман е въведена през 1967 г. В 
Англия тя носи наименованието Парламентарен омбудсман и Омбудсман по 
здравеопазването. Правомощията на Парламентарният омбудсман ( наречен 
още Парламентарен комисар за администрацията), са уредени в Закона за 
парламентарния комисар от 1967 г. и неговите промени. Законът за комисаря 
по здравеопазването от 1993 г. е нормативната база за съществуването на 
Омбудсмана по здравеопазването. В Англия омбудсманът се назначава от 
Кралицата по предложение на правителството след консултации със 
специална анкетна комисия. Мандатът му може да бъде прекратен, когато 
двете камари на парламента гласуват вот на недоверие на парламентарния 
комисар, задължаващ Короната да го освободи от длъжност, както и по 
инициатива на кралицата. Във всички случаи омбудсманът е длъжен да 
освободи поста в края на годината, в която навършва 65 годишна възраст. 

Омбудсманът е независим при осъществяване на своята дейност и не 
е държавен служител. Той има право сам и по своя преценка да назначава 
своите служители, чиито брой и условия на работа се одобряват от 
Министерство на финансите. 
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Омбудсманът няма правомощие да наблюдава дейността на цялата 
администрация. Извън сферата на неговата дейност е разглеждането на 
жалби срещу административните ведомства и институции на Северна 
Ирландия, актовете на правителството, законодателството, решенията на 
съдилищата и др. Жалбите, подавани до омбудсмана, както и извършваните 
от омбудсмана проверки са поверителни. Омбудсманът представя годишен 
доклад пред двете камари на парламента, в който се отчита за своята дейност 
и прави преглед на установените случаи на лошо администриране. 

Северна Ирландия. Омбудсман на Северна Ирландия103. В Северна 
Ирландия с наименованието омбудсман се обозначават две институции - 
Парламентарният омбудсман на Северна Ирландия и Комисарят по жалбите 
на Северна Ирландия. 

Омбудсманът на Северна Ирландия разглежда жалби от граждани, 
които смятат, че са били обект на несправедливо отношение в резултат на 
лошо администриране от страна на държавните институции и публичните 
органи в Северна Ирландия. Институцията е създадена през 1969 г., но 
понастоящем нейните правомощия са уредени в Закона за омбудсмана на 
Северна Ирландия от 1996 г. и Закона за комисаря по жалбите на Северна 
Ирландия от 1996 г. От 1 декември 1997 г. с изменение на Закона за комисаря 
по жалбите на Северна Ирландия правомощията на институцията са 
разширени и включват разглеждане на жалби срещу лекари, стоматолози, 
фармацевти и други лица, предоставящи услуги в сферата на 
здравеопазването. 

Омбудсманът е напълно независим от парламента на Северна 
Ирландия, изпълнителната власт и останалите държавни институции и 
публични органи, чиято дейност може да проверява. Неговите правомощия 
произтичат от кралска заповед и той се отчита пред парламента като 
представя годишен доклад. Всички жалби до омбудсмана се разглеждат при 
спазване на изискването за поверителност. Услугите, предоставяни от 
институцията, са безплатни. 

Омбудсманът извършва проверки само по отношение на посочените 
в закона институции и органи. Това са всички местни съвети, образователни 
институции и библиотеки, здравни и обществено осигурителни съвети и 
тръстове, както и всички министерства и агенции. 

Шотландия. Омбудсман за обществените услуги на 
Шотландия104. През 2002 г. Парламентът на Шотландия прие Закон за 
омбудсмана за обществените услуги, който урежда организацията и 
дейността на тази институция. Омбудсманът се назначава от Кралицата по 
предложение на Парламента за срок от 5 (пет) години и има право на втори 
мандат. Той се освобождава от длъжност на 31 декември в годината, в която 
навършва 65 годишна възраст. Кралицата може да прекрати предсрочно 
правомощията му по решение на Парламента, подкрепено от не по-малко то 
2/3 от всички депутати. 

Шотландският омбудсман се подпомага в дейността си от трима 
заместници. Той разглежда жалби относно дейността на Парламента на 
Шотландия, държавната администрация, здравната система и местните 
органи. Омбудсманът не може да проверява действия, предприети от 
представители на изпълнителната власт или от полицията във връзка с 
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държавната сигурност или с разследване или предотвратяване на 
престъпление. Той не може да започне разследване по дела, които се 
разглеждат от съд в страната, както и по дела, които се разглеждат от 
международен съд или трибунал. 

Омбудсманът представя годишен доклад за дейността си пред 
Парламента. 

Уелс. Омбудсман за обществените услуги на Уелс105. С 
приемането на Закона за омбудсмана за обществените услуги на Уелс през 
2005 г. в страната е създадена една институция от типа на омбудсмана, която 
замени съществуващите до този момент служби на омбудсмана за местната 
администрация, комисаря по въпросите на здравеопазването и омбудсмана за 
администрацията на Уелс. 

Омбудсманът се назначава от Кралицата по предложение на 
Държавния секретар, който предлага кандидат за омбудсман след 
консултация с Парламента. Омбудсманът се назначава за период от 7 години. 
Той е независима институция и предоставяните от него услуги са безплатни. 

Омбудсманът може да извършва проверки по случаи на лошо 
администриране от страна на органите, посочени в закона или слабости при 
предоставянето на обществени услуги от страна на същите органи. Органите, 
посочени в закона, включват правителството на Уелс, местната 
администрация, противопожарната охрана, полицията и органите, 
осъществяващи дейност в сферата на опазването на околната среда, 
здравеопазването и социалните грижи, жилищното настаняване, 
образованието и др. 

Гърция. Национален омбудсман на Гърция106. Националният 
омбудсман на Гърция е независима държавна институция. Той е създаден със 
Закон №2477/97 и започва да осъществява своята дейност от 1 октомври 1998 
г. През 2001 г. институцията омбудсман е конституционно закрепена в 
Конституцията на Гърция и е приет нов Закон № 3094. Правната рамка на 
институцията включва още Правилник за дейността на омбудсмана, приет 
през 1999 г. 

Обществените услуги, които омбудсманът предоставя, са безплатни 
и за първите години от своето съществуване (от 1 октомври 1998 г. до 31 
декември 2002 г.) са получени повече от 41 865 жалби. 

Омбудсманът извършва разследвания във връзка с административни 
актове, действия и бездействия от страна на държавни ведомства и лица, 
предоставящи обществени услуги, които нарушават човешките права или 
накърняват законните интереси на физически или юридически лица. 

Преди подаване на жалба до омбудсмана, засегнатото лице трябва да 
се обърне към съответното ведомство, което се занимава с неговия случай. 
Единствено в случаите, когато проблемът не е бил разрешен от него, може да 
бъде подадена жалба до омбудсмана. Жалби до омбудсмана могат да подават 
всички лица, без значение от тяхната националност, които имат проблеми в 
отношенията си с гръцки държавни органи в страната или в чужбина. 

Омбудсманът посредничи между държавните органи и обществото и 
наблюдава за спазването на законите, защитата на човешките права и 
недопускането на слабости в дейността на администрацията. 
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При подадена писмена жалба от непосредствено засегнато 
физическо лице, група лица или юридическо лице (например търговско 
дружество), омбудсманът провежда разследване по случая, ако установи, че 
става въпрос за административен акт, действие или бездействие, които 
нарушават правата на жалбоподателя или накърняват негови законни 
интереси. 

Испания. Народен защитник107. В Испания институцията на 
омбудсмана е създадена през 1978 г. и е позната под името Народен 
защитник (Defensor del Pueblo). Тя е закрепена в испанската Конституция от 
1978 г. и е уредена в Устройствения закон за народния защитник от 1981 г. 

Народният защитник се избира от Генералните кортеси за период от 
пет години. Генералните кортеси са Испанският парламент, състоящ се от две 
палати - Сенат (Горна камара - 256 души) и Конгрес на депутатите (350 
души), избрани за 4 години. Конгресът и Сенатът излъчват смесена комисия 
към Парламента, която поддържа връзка с народния защитник и информира 
пленумите на двете камари, когато е необходимо. 

В Испания няма специфични изисквания за заемането на поста на 
омбудсман. Необходимо е кандидатът да е испански гражданин, който е 
навършил пълнолетие и има всички граждански и политически права. Той се 
освобождава от заеманата длъжност в случай на явна небрежност при 
осъществяване на правомощията си, а също така и когато му е наложено 
наказание с влязла в сила присъда за умишлено престъпление. Длъжността на 
народния защитник е несъвместима с какъвто и да е представителен мандат, 
както и с членство в политическа партия. 

В своята дейност омбудсманът се подпомага от двама заместници, 
на които може да делегира част от правомощията си. 

Испанският омбудсман, като висш пълномощник на Генералните 
кортеси (парламента), следи за защитата на правата и свободите на 
гражданите. Той упражнява надзор върху дейността на министрите, 
административните власти, служителите и всяко лице, което е на служба в 
публичната администрация. Народният защитник може да сезира и 
Конституционния съд с цел установяване на противоконституционността на 
законовите разпоредби и да внася в Конституционния съд жалби за 
нарушаване на основните права. 

Дейността на испанския омбудсман се финансира от бюджета на 
Парламента. 

Народният защитник се отчита редовно пред Генералните кортеси 
по време на редовна сесия, а когато сериозността и спешността на фактите 
налагат, може да представя и извънредни доклади. 

Освен народен защитник на национално равнище, в Испания 
съществуват и регионални и местни омбудсмани. Регионални народни 
защитници има в повечето области: Андалусия, Арагон, Канарските острови, 
Каталуния, Галисия, Кастилия и Леон, Страната на Баските, Валенсия и 
Навара. 

Латвия. Служба по човешките права на Латвия108 В Латвия 
институцията на омбудсмана е уредена със Закона за Службата по човешките 
права на Латвия от 5 декември 1996 г. Службата по човешките права на 
Латвия е държавна институция, насърчаваща спазването на основните права 
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на гражданите в съответствие с Конституцията, международните договори, 
които са ратифицирани от страната, и конституционното право. Службата е 
юридическо лице със собствен бюджет. Тя е независима в своите решения и 
тяхното изпълнение. Службата се оглавява от директор, който се назначава 
от Сейма по препоръка на кабинета на министрите за срок от четири години. 
Към Службата по човешките права могат да се създадат постоянни 
консултативни органи и работни групи за разглеждане на специфични 
проблеми, чийто състав се одобрява лично от директора. 

Службата извършва проверки по жалби за нарушаване на човешките 
права, но извън нейната компетентност остава разглеждането на жалби по 
случаи, в които за същото нарушение и срещу същото лице има влязла в сила 
съдебна присъда по гражданско, наказателно или административно дело, 
засягащо нарушаване на човешките права. 

Литва. Омбудсмани при Сейма109. В Литва създаването на 
институцията омбудсман е предвидено в Конституцията от 1992 г., а 
подробната й уредба се съдържа в Закона за омбудсманите при Сейма от 3 
декември 1998 г. Омбудсман може да бъде всеки гражданин на Република 
Литва, който има безупречна репутация и юридическо образование, работил 
е като юрист или е заемал щатна длъжност в държавната администрация най-
малко 5 години. Омбудсманите се избират за срок от 4 години от Сейма по 
предложение на Председателя на Парламента. В страната има петима 
парламентарни омбудсмани: двама за разследване на държавните служители, 
като единият има правомощия относно служителите в армията, и трима за 
разследване на служителите в местната администрация. Когато предлага 
кандидатите за омбудсмани, Председателят на Сейма посочва и 
институциите, за чиито действия всеки от тях ще извършва разследвания. 
Омбудсманите на Литва са независими и имат равни права. Сред тях се 
избира Председател на службата на омбудсманите, който наред с преките си 
задължения на омбудсман, изпълнява и административни функции: назначава 
или освобождава от длъжност по препоръка на омбудсманите техните 
заместници, назначава или освобождава от длъжност другите служители в 
службата, наблюдава тяхната работа, представлява службата и организира 
изготвянето на годишните отчети. 

Главната задача на омбудсманите е да разследват жалби на 
гражданите по повод злоупотреба със служебно положение или проява на 
бюрокрация от служители в държавната или местната администрация. Извън 
обхвата на тяхната дейност е контролът върху дейността на Президента, на 
членовете на Сейма, на правителството, на съдии, прокурори, следователи. 
Омбудсманът изготвя ежегодно отчет за дейността си през изтеклата година 
и го представя в Сейма в писмена форма в срок до 15 март на следващата 
година. Отчетът трябва да бъде разгласен и обсъден в Сейма. 

Люксембург. Медиатор на Велико херцогство Люксембург110. 
Омбудсманът на Люксембург се нарича Медиатор на Велико херцогство 
Люксембург. Той защитава демократичните права и свободи на гражданите. 
Институцията е създадена на 1 май 2004 г. въз основа на закон, приет на 23 
август 2003 г. Медиаторът се назначава за срок от 8 години от Херцога на 
Люксембург по предложение на Парламента, прието с мнозинството от 
присъстващите депутати. Той е напълно независим в упражняването на 
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функциите си от останалите държавни институции. Мандатът му не може да 
бъде прекратен по политически мотиви. Изпълнението на функциите на 
омбудсман е несъвместимо със заемането на друга длъжност или 
изпълнението на друга функция в частния или публичния сектор. Кандидатът 
трябва да е гражданин на Люксембург, да притежава диплома за висше 
образование и да владее достатъчно добре трите официални езика на 
Великото херцогство Люксембург – френски, немски и люксембургски. 

Медиаторът разглежда жалби, свързани с действията на държавната 
и местната администрация и на държавните институции и местните органи. 
Законът предвижда, че той може да дава препоръки относно действията на 
администрацията и подобряването на нейната работа. В случай, че причината 
за жалбата е административен акт, медиаторът може, ако сметне това за 
необходимо, да предложи промени в нормативните актове, които са 
послужили за правно основание за издаването на този административен акт. 
Медиаторът представя годишен доклад за своята дейност пред парламента. 

Македония. Омбудсман. В Конституцията на Македония от 1991 г. с 
изричен текст се урежда създаването на институцията омбудсман. През 1997 
г. парламентът приема и Закон за омбудсмана, а институцията започва да 
работи през март 1998 г., когато са осигурени необходимите кадрови, 
материално-технически и други условия за нейното функциониране. На 10 
септември 2003 г. бяха приети изменения в действащия закон с цел 
гарантиране на независимостта и самостоятелната работа на омбудсмана. 

Омбудсманът на Македония се избира за срок от 8 години от 
парламента с мнозинство от всички депутати и може да бъде преизбиран на 
този пост. Сред изискванията за избор на омбудсман в Македония са лицето 
да има юридическо образование, поне 9 годишен юридически стаж и 
професионално доказани качества в областта на защита на човешките права. 
Омбудсманът на Македония има и заместници, назначавани от парламента по 
негово предложение. 

Длъжността на македонския омбудсман е несъвместима с 
упражняването на друга държавна дейност или с членството в политическа 
партия, като при констатирани нарушения Парламентът може да прекрати 
правомощията му. 
Съгласно чл. 26 от Закона за омбудсмана на Македония средствата, свързани 
с дейността на институцията, се осигуряват от държавния бюджет. 
Седалището на омбудсмана и неговите заместници е Скопие. 

Малта. Омбудсман111. През 1995 г. в Малта се приема Закон за 
омбудсмана, който урежда организацията и дейността на институцията в 
страната. Съгласно неговите разпоредби Малтийският омбудсман се 
назначава от Президента в съответствие с решение на Парламента, 
подкрепено от не по-малко от две трети от депутатите в камарата на 
представителите. Той се избира за срок от 5 (пет) години и има право на два 
последователни мандата. В случай на констатирани нарушения или 
невъзможност за справяне със задълженията, Камарата на представителите с 
мнозинство от 3/5 може да прекрати правомощията му. 

Омбудсманът действа при подадена жалба от гражданите срещу 
действие или бездействие от страна на правителството, държавните 
институции и местните държавни органи при упражняването на техните 
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административни правомощия. Той може да предприеме разследване и по 
своя инициатива, но това предполага наличие на накърнен значим обществен 
интерес. Извън правомощията му е да контролира дейността на Президента, 
Камарата на представителите, съдилищата, правителството и въоръжените 
сили на Малта. Сферата на неговата компетентност изключва разследване на 
жалби по дела, които са от компетенциите на съда. 

Омбудсманът представя годишен доклад за дейността си пред 
Парламента. 

Молдова. Парламентарни адвокати112. В Молдова организацията 
и дейността на институцията омбудсман се урежда от Закона за 
парламентарните адвокати. В страната има трима парламентарни адвокати, 
които се назначават от Парламента за срок от пет години. Те имат еднакви 
права и задължения. 

Предложения за кандидати за парламентарни адвокати могат да се 
внасят в Парламента от Президента на Република Молдова, не по-малко от 20 
депутата и от правителството, като по всяка кандидатура Комисията по 
правата на човека и националните малцинства представя на Парламента 
мотивирано заключение. За парламентарни адвокати могат да бъдат избирани 
молдовски граждани, които са навършили 35 години и имат висше 
юридическо образование. Без изричното съгласие на Парламента 
парламентарните адвокати не могат да бъдат привлечени към наказателна 
или административна отговорност, да бъдат арестувани, подложени на обиск 
или на разпит. 

Парламентарните адвокати разглеждат жалби срещу действия на 
централните и местните органи, институции и организации при 
упражняването на техните административни правомощия. Те не могат да 
разследват жалби срещу закони и решения на Парламента, укази на 
Президента, постановления и разпореждания на правителството, както и 
жалби, които следва да се разглеждат от наказателни, граждански, трудови и 
административни съдилища. Парламентарните адвокати заедно с 
административния персонал образуват самостоятелна институция – Център 
по правата на човека. За подпомагане на дейността на центъра може да бъде 
създаден експертен съвет, който да дава предложения и консултации за 
подобряване защитата на правата и свободите на гражданите. Центърът е 
юридическо лице със собствен бюджет, които се включва в държавния 
бюджет. 

Норвегия. Парламентарен омбудсман за публичната 
администрация. В Норвегия институцията омбудсман е конституционно 
установена, а организацията и правомощията й са детайлно уредени в Закона 
за парламентарния омбудсман за публичната администрация и Директивата 
за парламентарния омбудсман за публичната администрация. 

Омбудсманът се избира от Парламента след провеждането на нови 
парламентарни избори за срок от 4 години. Сред изискванията за неговото 
избиране са да има навършени 30 години и висше юридическо образование. 
Мандатът му може да се прекрати от Парламента с мнозинство от 2/3 от 
депутатите. От сферата на правомощията му са изключени въпросите, 
разглеждани от Парламента, решенията на правителството, съдебната власт, 
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Сметната палата и въоръжените сили. Норвежкият омбудсман има 
ограничени правомощия по отношение на местната администрация. 

Жалба до омбудсмана може да бъде подадена, само ако са изчерпани 
всички други средства на защита. Срокът за подаване на жалбата е 
едногодишен, но след изтичането му омбудсманът може сам да инициира 
проверка. 

В Норвегия съществуват и няколко специализирани омбудсмани: 
Омбудсман за децата, Омбудсман за равенство между половете, Омбудсман 
за потребителите, Омбудсман на въоръжените сили и Омбудсман на срочно 
служещите във въоръжените сили. 

Полша. Комисар за защита на гражданските права113. В Полша 
Комисарят за защита на гражданските права е предвиден в Полската 
конституция като орган за защита на законността. Организацията и дейността 
на институцията са подробно регламентирани в Закона за Комисаря за защита 
на гражданските права и Правилника за службата на Комисаря за защита на 
гражданските права. Комисарят е независим при осъществяване на своята 
дейност от останалите държавни органи. Институцията съществува от 1988 г. 
и се подпомага от службата на Комисаря за защита на гражданските права. 

Комисарят за защита на гражданските права защитава гражданските 
и човешките права и свободи срещу посегателства от страна на държавни 
институции, органи и ведомства. Институцията оказва съдействие в случаите, 
когато в резултат на действие или бездействие на администрацията са 
нарушени или ограничени човешките права и свободи. 

Румъния. Адвокат на народа114. Институцията Адвокат на народа в 
Румъния е създадена с Конституцията от 1991 г. Адвокатът на народа е 
независима институция, която не е подчинена на останалите държавни 
органи и чиято основна цел е да защитава правата и свободите на 
гражданите. Дейността на институцията е подробно регламентирана в Закон 
№ 35/1997 за организацията и дейността на институцията Адвокат на народа 
и Правилника за организацията и функциите на Адвоката на народа. 

Адвокатът на народа се избира от Румънския Сенат за срок от 4 
(четири) години и представя годишни отчети пред двете камари на 
Румънския парламент. Право да подават жалби до институцията имат всички 
лица, независимо от тяхното гражданство, възраст, пол, политическа 
принадлежност или религиозни убеждения. Адвокатът на народа може да 
извършва проверки, да изисква от държавните органи информация и 
документи, необходими за осъществяваните от него разследвания, да изисква 
и получава становища от ръководителите на съответните държавни органи 
или от държавни служители, които могат да предоставят информация, 
необходима за разрешаване на определен случай. В изпълнение на своите 
правомощия адвокатът на народа отправя препоръки, които не подлежат на 
парламентарен и съдебен контрол. Чрез своите препоръки адвокатът на 
народа информира държавните органи за техните незаконосъобразни актове 
или действия. Ако в хода на разследването адвокатът на народа установи 
наличието на пропуски в законодателството, корупция или сериозни 
слабости при приложението на законите, той представя на председателите на 
двете камари на парламента или на министър-председателя, в зависимост от 
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конкретния случай, специален доклад, в който посочва резултатите от своите 
проверки. 

Адвокатът на народа е и контролен орган по приложението на Закон 
№ 677/2001 за защита на лицата във връзка с обработката на лични данни и за 
свободния обмен на такива данни. 

Русия. Пълномощник по правата на човека115. В Русия 
институцията на омбудсмана е правно уредена във Федералния 
конституционен закон на Руската федерация за пълномощника по правата на 
човека, приет от Държавната дума на 25 декември 1996 г. и одобрен от 
Съвета на Федерацията на 12 февруари 1997 г. 

Пълномощникът се назначава и освобождава от Държавната дума на 
Федерално събрание на Руската федерация с болшинство на гласовете от 
общото число на депутатите при тайно гласуване. Предложения за избор на 
пълномощник може да прави президентът, Съветът на Федерацията, депутати 
и групи от депутати от Държавната дума (Парламента). Пълномощникът се 
назначава за срок от 5 (пет) години без право на преизбиране. 

Изискванията за избор са кандидатът да е гражданин на Руската 
федерация, да е на възраст над 35 години, да има познания в областта на 
човешките права и свободи и опит в тяхната защита. Длъжността на 
пълномощника е несъвместима с членство в политическа партия и с друга 
държавна или частна служба с изключение на преподавателска, научна или 
творческа дейност. Според разпоредбите на закона, руският омбудсман се 
ползва с неприкосновеност и без изричното съгласие на Руската Дума не 
може да бъде привлечен под наказателна или административна отговорност. 

Пълномощникът разглежда жалби на граждани срещу решения или 
действия (бездействия) на държавни органи, органи на местното 
самоуправление, длъжностни лица и държавни служители, но само когато 
методите за обжалване по съдебен или административен ред вече са 
изчерпани. Той обаче не разглежда жалби срещу решения на камарата на 
Федералното събрание на Руската федерация и законодателни 
(представителни) органи на субекти на Руската федерация. 

Пълномощникът представя всяка година доклад за дейността си пред 
Президента, Федералния съвет, Думата, правителството, Конституционния 
съд, Върховния съд, Върховния арбитражен съд и главния прокурор на 
Руската федерация. Ежегодните доклади се обнародват. По отделни въпроси 
пълномощникът може да представя в Думата и специални доклади. 
За подпомагане дейността на пълномощника е създадена административна 
служба. Предвидена е и възможност за установяването на експертен съвет с 
консултативна функция. 

Словакия Обществен защитник на правата116. В Словакия 
институцията на омбудсмана е уредена в Конституцията и Закона за 
обществения защитник на правата от декември 2001 г. Омбудсманът е 
независим орган, който защитава основните права и свободи на физическите 
и юридическите лица. Националният съвет (парламентът) на Словакия 
избира омбудсмана измежду кандидатите, предложени от не по-малко от 15 
депутати. 

Мандатът на омбудсмана е 5 години, като едно и също лице не може 
да заема този пост повече от два последователни мандата. Длъжността на 
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обществения защитник на правата е несъвместима с упражняването на друга 
платена или професионална дейност. 

Омбудсманът може да действа при подадена жалба от юридическо 
или физическо лице или по своя инициатива. Общественият защитник на 
правата наблюдава работата на административните органи и на органите на 
местната власт. Извън неговите компетенции е да разследва дейността на 
президента, на националния съвет, на правителството, на върховния съд, на 
разузнаването, на полицията, на прокуратурата и на съдилищата, както и 
въпросите, свързани с националната мобилизация. 

През първите три месеца на всяка календарна година общественият 
защитник на правата внася доклад в Парламента, в който излага 
заключенията си за съблюдаването на основните права и свободи на 
физическите и юридическите лица от страна на административните органи, 
както и предложения и препоръки за преодоляването на констатирани 
слабости. 

Експертната, оперативната и техническата част от работата на 
обществения защитник на правата се изпълнява от неговия секретариат. 
Средствата за дейността на омбудсмана и на неговата администрация са 
предвидени в отделен раздел на държавния бюджет. Седалището на 
институцията е в Братислава. 

Унгария. Парламентарен пълномощник по гражданските 
права117 Създаването на институцията омбудсман в Унгария е залегнало още 
в Конституцията от 1990 г. През 1993 г. е приет и Закон за парламентарния 
пълномощник по гражданските права, а през 1995 г. са избрани и първият 
омбудсман и неговите заместници. 

Кандидатите за омбудсман се номинират от Президента на 
републиката, като омбудсманът се избира от Парламента с мнозинство две 
трети от всички депутати. Постът се заема за срок от шест години с 
възможност за преизбиране за още един мандат. Длъжността на омбудсмана е 
несъвместима със заемане на друга длъжност в държавна, местна, 
обществена или политическа структура. Правният му статус съответства на 
статуса на заместник държавния секретар. Парламентарният пълномощник 
по гражданските права може да разследва или да възлага разследване за 
всяко накърняване на конституционните права, за което е бил уведомен, и да 
предприема общи или конкретни мерки за тяхното възстановяване. 
Омбудсманът е независим в своите действия. Той има право да сезира 
Конституционния съд с цел установяване на противоконституционността на 
законовите разпоредби и относно официалното тълкуване на Конституцията. 
Административните задачи, свързани с дейността на омбудсмана, се 
извършват от неговата канцелария. 

Омбудсманът подготвя годишен доклад за дейността си, в който 
излага своето становище относно степента на зачитане на конституционните 
права от длъжностните лица, изпълнението на неговите предложения и 
препоръки и резултатите от тях. Докладът се представя на Парламента до 
края на първото четиримесечие на следващата календарна година и се 
обнародва в унгарския “Държавен вестник”. 

Бюджетът на омбудсмана и щатът в канцеларията му се определят в 
отделна глава на държавния бюджет. 
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В Унгария съществуват и специализирани омбудсмани, които 
осъществяват дейност за защита на специфични конституционни права. 
Такива са Парламентарният пълномощник по правата на националните и 
етническите малцинства и Парламентарният пълномощник по защитата на 
данните и достъпа до информация. 

Финландия. Парламентарен омбудсман118. Във Финландия 
институцията омбудсман е създадена през 1919 г. Установяването й е 
закрепено в самата Конституция, а от 1 април 2000 г. е в сила и новият Закон 
за парламентарния омбудсман. Омбудсманът се избира от Парламента с 
мнозинство от две трети от депутатите за срок от четири години. Кандидатът 
трябва да има висше образование и "забележителни юридически познания". 
Омбудсманът има и двама заместници, които също се назначават от 
парламента за срок от четири години. Постът на омбудсмана е несъвместим с 
упражняването на каквато и да е друга дейност. В случай на констатирани 
груби нарушения, по предложение, направено от Правната комисия на 
Парламентарна, омбудсманът може да бъде предсрочно освободен с 
гласовете на 2/3 от депутатите. 

Във Финландия омбудсманът осъществява мониторинг върху 
законността на официалните действия на правителството, министрите и 
Президента на Републиката. Той упражнява надзор над осигурителните 
фондове за безработица и застрахователните компании дотолкова, доколкото 
те са отговорни за управлението на пенсионната система и установените със 
закон парични помощи и осигуровки. Омбудсманът осъществява контрол 
върху държавните органи и институции, включително върху затворите, 
военните поделения и социално–осигурителните институции, като може да 
провежда поверителни дискусии със затворниците и новобранците. При 
поискване омбудсманът дава мнение по законопроекти. 

Омбудсманът представя ежегоден доклад за дейността си пред 
Парламента, който съдържа отчет за извършената дейност, за положението в 
съдебната власт и за забелязаните нередности в законодателството. Той има 
право да изнася и специални доклади пред парламента по особено важни 
въпроси. Освен парламентарния омбудсман във Финландия съществуват още 
съветник по правните въпроси, омбудсман по несъстоятелността и 
омбудсман за малцинствата. 

Франция. Медиатор на републиката119. Във Франция 
институцията омбудсман е въведена през 1873 г. Позната е под 
наименованието Медиатор на републиката (Le Mediateur de la Republique). 
Статутът на тази институция се урежда от Закон № 73-6 от 1973 г. 
Медиаторът се назначава с декрет на Президента по предложение на 
правителството за срок от 6 години и се освобождава автоматично от 
длъжност след навършване на пенсионна възраст. Той се ползва с имунитет 
срещу наказателно преследване, включително задържане, за изказаните 
мнения и извършените действия при изпълнение на своите задължения. 
Веднъж назначен, омбудсманът е независим и не може да бъде заменян по 
време на мандата си от правителството. Той е оправомощен да оценява 
действията на правителствените служби, местните власти, държавните 
учреждения и други органи, осъществяващи административни функции, при 
взаимодействието им с гражданите. Медиаторът може да действа само при 
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подадена жалба. Той има право да прави препоръки и да определя сроковете 
за действие. Освен това може да инициира дисциплинарни процедури срещу 
всяко отговорно лице и да предава случая на съд, ако не получи 
удовлетворителен отговор от съответния административен орган. 

Медиаторът на републиката представя годишен доклад за своята 
дейност пред президента на републиката и парламента. 

Чехия. Обществен защитник на правата120. В Чехия 
институцията омбудсман не е конституционно закрепена. Организацията и 
дейността й са уредени в Закона за обществения защитник на правата от 8 
декември 1999 г. Омбудсманът се избира от Камарата на представителите за 
срок от 6 години измежду предложените от Президента и Сената 
кандидатури. Той може да бъде преизбиран само за един мандат. Длъжността 
му е несъвместима с членство в политическа партия и с упражняването на 
друга частна или държавна дейност. Срещу него не може да бъде образувано 
наказателно производство без съгласието на Парламента. Омбудсманът 
разглежда жалби на граждани във връзка с административни нарушения. Той 
може да започне разследване и по инициатива на депутат или сенатор, по 
инициатива на една от камарите на Парламента или по своя собствена 
инициатива. Чешкият омбудсман е компетентен да осъществява контрол 
върху дейността на държавната и местната администрация, Съвета за радио и 
телевизия, полицията и здравно-осигурителната каса. Извън правомощията 
му е разследване на случаи, които се разглеждат от съд или по които вече има 
влязло в сила съдебно решение. Общественият защитник на правата има 
право да прави предложение за приемане, изменение, допълнение или отмяна 
на нормативен акт или на отделни разпоредби от нормативен акт. Всяка 
година омбудсманът представя доклад за дейността си пред Парламента. 
Копия от него се изпращат на Сената, Президента, правителството, 
министрите и други административни органи. Омбудсманът има право да 
присъства на заседанията на Камарата на представителите и нейните органи, 
когато се разглеждат въпроси, свързани с неговата дейност, както и на 
закритите заседания на Камарата на депутатите. В своята работа той се 
подпомага от административна служба. Средствата за дейността на 
омбудсмана и неговата служба се предвиждат в отделен раздел на държавния 
бюджет. 

Швеция. Парламентарен омбудсман121. Както вече беше 
споменато, омбудсманът е въведен за първи път в Швеция през 1713 г. при 
управлението на крал Карл XII. 

Институцията на омбудсмана в Швеция е конституционно 
закрепена, а дейността й е детайлно уредена в Закона за Риксдага (Шведския 
Парламент)и с Правителствен акт относно парламентарните омбудсмани. 
Омбудсманът се избира от парламента за срок от 4 (четири) години и може да 
бъде избран за втори мандат. Едно от изискванията при избор на омбудсман е 
той да има правни познания, макар да не е задължително юридическото 
образование. 

В Швеция има четирима омбудсмани, като един от тях е главен и 
отговаря за административната дейност на цялата институция, но без да може 
да се намесва в разследванията на своите колеги. Всеки омбудсман носи 
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пряка отговорност пред Парламента. В институция работят 55 служители, 
като 40 от тях са юристи. 

В Швеция разглеждането на жалба от омбудсмана не изисква тя да 
бъде подадена след изчерпване на всички други средства за защита. По 
случай, когато са изминали повече от две години от подаването на жалбата, 
омбудсманът извършва проверка само ако е засегнат обществен интерес. Ако 
даден случай се разглежда от съд, омбудсманът отлага проверката си до 
постановяване на съдебното решение. В Швеция омбудсманът има право да 
упражнява надзор върху съдилищата. Съществуват обаче неформални 
правила, според които той никога не се намесва по същество в материално-
правната част на производството в съда и не проверява начина, по който 
съдилищата взимат решенията си. Сферата на дейност на омбудсмана 
обхваща цялата гражданска и военната държавна администрация. Изключени 
от тази сфера са правителството, министрите, депутатите в централните 
правителствени органи и до известна степен Шведската национална банка. В 
своята дейност омбудсманите са независими и имат достъп до всякаква 
информация и документи. 

В страната са създадени и функционират и специализирани 
омбудсмани: омбудсман за децата, омбудсман за хората с увреждания, 
омбудсман за равни права и омбудсман срещу етническата дискриминация. 

 
ІV. Как стои въпросът в Европейския съюз? 
В Eвропейската общност също е въведен институтът на обществения 

защитник, наречен Европейски омбудсман. 
Европейският омбудсман осъществява своята дейност въз основа на 

чл.195 (предишен чл.138е ) от Договора за създаване на Европейската 
общност. Със създаването на институцията се цели преодоляване на 
„демократичния дефицит в традиционното гражданско общество”122. 
Основната задача на Европейския омбудсман е да разкрива случаи на 
неправилно осъществяване на функциите на институциите и органите на 
Общността с изключение на Съда на Европейските общности и 
Първоинстанционния съд, когато действат в качеството им на 
правораздавателни органи, и да предлага решения за тях. Гражданите на 
Общността уведомяват омбудсмана за случаи на неправилно осъществяване 
на функциите на администрацията най-вече чрез подаване на жалби, 
адресирани до него. Омбудсманът може да води разследване и по своя 
собствена инициатива. 

Процедурата по избиране на Европейски омбудсман времево следва 
след провеждането на избори за Европейски парламент. Съгласно Договора 
за ЕО, именно Европейският парламент назначава омбудсмана (чл. 190, ал.1 
от Договора за ЕО). Мандатът на Европейския омбудсман е 5 (пет) годишен, 
с възможност за повторно преизбиране. При положение, че не отговаря на 
определените условия или при извършване на сериозно нарушение на 
задълженията си, Омбудсманът може да бъде освободен от длъжност от 
Съда. Въпреки тези възможности, той е абсолютно независим в своята работа 
и по отношения на решенията, които взема. Европейският омбудсман 
осъществява своите функции в съответствие с приети от Европейския 
парламент правила и общи условия, определящи кръга на неговата дейност. 
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Кръгът на лицата, които могат да го сезират, е много широк - право да 
изпраща жалби до него има всяко физическо или юридическо лице, което 
живее или регистрирана фирма на територията на общността (например в 
някоя от държавите-членки). Тези жалби могат да бъдат насочени срещу 
неправомерно администриране на всички институции на ЕС, с изключение на 
съдебните органи. 

Офисът на Европейския омбудсман се намира в Страсбург, Франция. 
През 1995 г. евродепутатите избраха между петима кандидати след три 
гласувания първия европейски омбудсман – Якоб Зьодерман. В настоящия 
момент, постът на Европейски омбудсман се заема от г-н Никифорос 
Диамандурос, бивш национален омбудсман на Гърция. Той беше избран на 
него през 2003 г. и бе преизбран през януари 2005 г. 

Какви са правомощията на Европейския омбудсман. Както беше 
споменато, неговата задача е да помага за разкриването на случаи на 
”неприемливо администриране„ в институциите и органите на Европейския 
съюз. „Неприемливото администриране” означава лошо или неуспешно 
администриране, т.е. когато една институция не действа според закона или не 
зачита принципите на добрата администрация, или пък нарушава човешките 
права. Примери за това са: дискриминация, несправедливост, злоупотреба с 
власт, ненужно забавяне, неправилни процедури и др. Разследването по 
конкретен случай може да бъде инициирано от определено лице или по 
преценка на самия обществен защитник. Омбудсманът осъществява 
граждански контрол, извършвайки разследване по своя собствена инициатива 
или на основата на жалбите, адресирани пряко до него или посредством член 
на Европейския парламент. 

Всички жалби до омбудсмана се регистрират и всеки жалбоподател 
се уведомява писмено за процедурите за разглеждане на неговата жалба, 
както и за името и телефонния номер на служителя, който е натоварен с това, 
след което се проверява дали разглеждането на жалбата е от компетенциите 
на омбудсмана. 

Следва процедура по установяване допустимостта на жалбата. Една 
жалба е допустима за разглеждане от Европейския омбудсман, когато попада 
в кръга на неговите правомощия и освен това съгласно Статута на 
омбудсмана отговаря на определени допълнителни критерии за допустимост. 
Така например в жалбата трябва да са посочени нейния подател и предмет и 
тя трябва да бъде подадена не по-късно от две години от момента на узнаване 
от жалбоподателя на фактите, описани в нея. Преди случаят да се поеме от 
Европейския омбудсман, заинтересованото лице трябва да е изчерпало 
възможностите за предявяване на жалби и искания по вътрешен 
административен ред. Друг важен принцип е, че Омбудсманът не може да 
участва в дела пред съд или да оспорва силата на съдебни решения 

Когато жалбата отговаря на всички изброени по-горе критерии 
омбудсманът решава дали има достатъчно основания да започне разследване. 
Когато в нея се засяга дейността на институция на общността, той най-напред 
изпраща жалбата и всички материали към нея на заинтересования орган за 
мнение и когато той се получи, го изпраща на жалбоподателя. Ако органът 
или институцията предприемат необходимите действия и сами решат случая 
по начин, който удовлетворява жалбоподателя, той се прекратява като 
"решен от институцията". Ако жалбоподателят оттегли жалбата си случаят се 
прекратява по тази причина. Ако обаче случаят не е решен от институцията и 



жалбоподателят не е оттеглил жалбата си, омбудсманът продължава своето 
разследване. Ако в процеса на разследване не се установи неправилно 
осъществяване на функциите и дейността на администрацията омбудсманът 
уведомява жалбоподателя и институцията или органа и случаят се прекратява 
по тази причина. 

В случай че по време на разследването си омбудсманът открие факти 
на неправилно осъществяване на функциите и дейността на 
администрацията, той полага усилия за решаването му чрез споразумение за 
отстраняване на нарушението, удовлетворяващо жалбоподателя. Ако 
постигането на споразумение се окаже невъзможно, а опитите за 
сключването му безуспешни, омбудсманът или прекратява случая с критична 
бележка, или изготвя препоръки до заинтересованата институция или орган. 

По време на разглеждането на случая омбудсманът действа 
абсолютно независимо и непредубедено. Не търси и не приема инструкции от 
никое правителство или организация. Европейският омбудсман 
задължително изготвя доклад до Европейският парламент, който изпраща и 
на заинтересованата институция, а резултатите от разследването се 
съобщават и на лицето, подало жалбата. В края на всяка година европейският 
омбудсман е длъжен да внася в Европейския парламент обобщаващ доклад 
относно получените резултати от предприетите разследвания. 

Според годишния доклад на европейския обществен защитник през 
2004 г. в офиса на омбудсмана са получени 3 726 жалби, което е с 53% повече 
от жалбите, получени през 2003 г. Интересно в случая е, че 51% от жалбите 
през 2004 г. са подадени от лица от десетте нови държави членки на съюза. 
Повече от половината от жалбите са били изпратени по електронен път – чрез 
електронна поща или чрез попълване на електронния формуляр за жалба, 
поместен в страницата на Европейския омбудсман. Голяма част от жалбите 
са били насочени срещу Европейската комисия. Случаите, разглеждани от 
Европейския омбудсман, са породени най-често от: липса на прозрачност, 
липса или отказ за предоставяне на информация, дискриминация, мълчалив 
отказ, неспазване на срокове и др. 

Институтът на Европейски омбудсман е израз на гарантирането на 
правата и свободите на гражданите на ЕС. Специфичното при него е това, че 
не му се предоставят права, които има омбудсманът в обикновените страни 
(например право на законодателна инициатива и др.). Той осъществява 
действия, свързани само със сигналите относно неправомерното 
администриране от Комисията, като има ограничени права по отношение на 
действията на съдебните органи – Европейски съд и Първоинстанционен съд. 
Европейският омбудсман може да формулира препоръки по отношение на 
работата на институциите, които нямат юридически задължителна сила. Те се 
предоставят в докладите на омбудсмана до Европарламента.. 

Създаването на институцията Европейски омбудсман цели 
гарантирането на правата на гражданите на ЕС, както и отделянето на 
Европарламента сред останалите европейски институции като представител 
на народите на държавите-членки. 

 
V. Българският омбудсман – новите възможности. 



На 8 май 2003 г. народните представители от 39-тото Народно 
събрание приеха Закон за омбудсмана123, влязъл в сила на 1.01.2004 г. В 
негово изпълнение на 13 април 2005 г., след два неуспешни опита, беше 
избран и първият български национален омбудсман, известен още като 
парламентарен омбудсман – депутатът от Коалиция за България, г-н Гиньо 
Ганев124. За заместник-омбудсман беше избран г-н Метин Казак125. По този 
начин се увенча с успех една продължителна инициатива на 
неправителствените организации, академичните среди и гражданското 
общество, за практическо приложение на съществуващите положителни 
модели и практики, прилагани в другите европейски страни 

ачалото на процеса на въвеждане на институцията обществен 
защитник в България беше поставено от неправителствените организации в 
страната. От 1997 г. като резултат на различни проекти на територията на 
няколко общини започват да функционират обществени защитници. Такива 
развиват дейност на територията на София, Копривщица, Севлиево, Сапарева 
баня.126 В нормативната уредба се преминава през приемане на различни 
правилници на ниво местна власт, за да се стигне до промени в Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и изработване и 
приемане на Закона за омбудсмана през 2003 г. 

Според доц. Мария Славова127, съществуват два модела за 
регламентиране на институцията омбудсман – класически и 
нормативистичен. При класическия модел, институцията се създава с 
конституционна разпоредба, а при нормативистичния – омбудсманът се 
регламентира в специален закон, без да е предвиден от конституцията на 
страната. Приложение на класическия модел намираме в Швеция, Дания, 
Холандия, Испания, Португалия и др., а на нормативистичния – в Италия, 
Великобритания, Белгия, Гърция, Шотландия. 

Интересно е положението в България, където съществува обективно 
наслагване и преплитане на двата модела. Първоначално правната уредба на 
института е уредена в по-нисък по юридическа сила акт – обикновен закон 
(Закон за омбудсмана, приет 2003 г.), а в последствие е възпроизведена в 
конституционна разпоредба (чл.91а от Конституцията, приет 2006 г.). 
Конституционният текст е лаконичен и предвижда приемането на отделен 
закон за конкретизиране на организацията и дейността на институцията. 

Главното предназначение на институцията омбудсман е да се 
гарантира спазването на основните права и свободи на гражданите, както и 
създаване на условия за по-голяма прозрачност и отчетност на дейността на 
администрацията. Успешното реализиране на тази задача зависи от 
разумното реципиране на законодателните достижения на другите страни и 
съчетаването му със спецификите на българското общество. Постигането на 
целта зависи до голяма степен и от установяването и спазването на редица 
принципи в дейността на омбудсмана, а именно: независимост (чл.3, ал.1 ЗО), 
публичност (чл.4 ЗО), бързина, безплатен и свободен достъп на всички 
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126 Дайнов, Е. Гражданите и местната администрация. Омбудсман. Наръчник на обществения 
посредник. Център за социални практики, С., 1998, с.90 и сл. 
127 Славова, М., Омбудсманът - българската перспектива. С., 2002, с.34 и сл. 



граждани, достъп до необходимата за дейността на омбудсмана информация, 
поверителност по отношение на данни от личен характер, запазване на 
държавната, служебната и търговска тайна и др. 

Законът за омбудсмана (ЗО) е структуриран в пет глави, 
допълнителни, преходни и заключителни разпоредби. В глава ІІ от Закона са 
уредени условията и редът за заемане на длъжността национален омбудсман, 
а също така основанията и начините за прекратяване на неговите 
правомощия. 

Независимо от наименованието, с което се обозначава по света, 
принципно омбудсманът е личностна институция. За това лицето, което е 
предложено за длъжността, трябва да отговаря на някои задължителни 
условия. Според българския Закон лицето трябва да е български гражданин, 
да има висше образование и да притежава високи морални качества (чл.9 ЗО). 
Освен това е необходимо да отговаря и на условията за избор на народен 
представител – да е навършило 21 години, да не е поставено под запрещение 
и да не изтърпява наказание лишаване от свобода.(чл. 65, ал.1 от 
Конституцията) .В закона не се определя максимална възраст, след 
навършването на която едно лице не може да бъде избирано за омбудсман, 
какъвто текст има в законите на редица европейски страни (Белгия, Англия и 
др.). В тях максималната възраст е 65 години. Според чл. 11, ал.2 заместник-
омбудсманът трябва да отговаря на същите условия, посочени в чл. 9 за 
омбудсмана. Пренебрегната е необходимостта българският омбудсман да има 
познания в областта на националното, международното и европейското 
право, което е необходимо с оглед характера на дейността му. Практиката 
показва, че в преобладаващият брой страни128 омбудсманът е юрист по 
образование. На места юридическият стаж дори е издигнат в задължително 
условие129. Това е така, защото работата на омбудсманът е юридическа по 
своето естество и юридическото образование и стаж са предпоставка за 
успешното й изпълнение. В българският Закон обаче не се стига до 
абсолютизиране на изискването за юридическо образование и стаж. 

Българският омбудсман се избира от Парламента (чл.8). Такава е и 
класическата практика в повечето европейски страни. Има и някои 
изключения, при които в процедурата се включва държавният глава 
(Франция), председателят на Върховния съд (Холандия) и др.130 Начинът на 
избиране на българския омбудсман е гаранция за неговата независимост и 
надведомственост. С цел тази независимост да бъде още по-добре 
гарантирана, мандатът на омбудсмана не съвпада с този на Парламента, а е с 
една година по-продължителен (петгодишен). Предоставянето на 
омбудсманът на имунитет на народен представител е друга гаранция за 
неговата независимост и безпристрастност при предприемане на действия и 
вземане на решения по различните случаи. 

Инициатива за предлагане на кандидат за омбудсман имат народните 
представители и парламентарните групи (чл. 10, ал.1 ЗО). Изборът се 
извършва с тайно гласуване с обикновено мнозинство повече от половината 
от гласувалите народни представители (чл.10, ал.2 ЗО). В чл. 10, ал. 3 от ЗО е 
предвидена и хипотезата, при която при първо гласуване никой от 
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кандидатите не е получил необходимото мнозинство. В този случай се 
провежда повторно гласуване (балотаж), в което участват двамата кандидати, 
получили най-много гласове. За избран се смята кандидатът, получил 
гласовете на повече от половината народни представители (чл.10, ал.3). 

След полагането на клетва пред Народното събрание, омбудсманът 
встъпва в длъжност (чл.12). През периода на своя мандат, омбудсманът не 
може да упражнява други дейности – да заема държавна длъжност, да 
управлява търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел, да 
членува в политическа партия или синдикална организация, да извършва 
търговска дейност (чл.14 ЗО). Смята се, че тези дейности биха довели до 
конфликт на интереси и биха поставили под съмнение неутралитета на 
омбудсмана. Такъв сблъсък на интереси може да доведе до предварително 
прекратяване правомощията на омбудсмана. Други основания за предсрочно 
освобождаване от длъжност са подробно изброени в чл. 15, ал.1 от ЗО 
(оставка, смърт, влизане в сила на присъда за умишлено престъпление и др.). 
Решение за предсрочно освобождаване при несъвместимост или 
неизбираемост на лицето, фактическа невъзможност да изпълнява 
правомощията си повече от 6 месеца, несправяне със задълженията, 
нарушаване на Конституцията и законите или нарушение на моралните 
правила за поведение в обществото, се приема от Народното събрание по 
искане на една пета от народните представители. В случаите на влязла в сила 
присъда за умишлено престъпление, оставка или смърт, решението се 
съобщава от председателя на Парламента пред депутатите (чл.15, ал.2). 

В глава ІІІ на Закона подробно са изброени правомощията на 
омбудсмана. Тези правомощия са допълнени и систематизирани в 
Правилника за организацията и дейността на омбудсмана131. Там са уредени 
детайлно организацията и дейността на омбудсмана и неговата 
администрация, реда за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, за 
извършване на проверка по инициатива на омбудсмана, за посредничество и 
за отправяне на предложения и препоръки. Регламентирани са основните 
принципи, по които омбудсманът се ръководи в своята дейност – 
безпристрастност и независимост, публичност, защита на личните данни, 
преценка без външен натиск и др. 

Интересна е формулировката на чл. 19, ал. 1, т.7 от ЗО. Според него 
омбудсманът може да уведоми органите по чл. 150 от Конституцията132, за да 
бъде сезиран Конституционния съд, ако прецени, че се налага тълкуване на 
Конституцията или обявяване на противоконституционност на закона. Този 
текст влиза в противоречие с чл. 150, ал. 3 от Конституцията, според който 
омбудсманът може лично да сезира Конституционния съд с искане за 
установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават 
права и свободи на гражданите133.В тази  връзка de lege ferenda следва 
законът да бъде съобразен с в тази си част с основния закон на Република 
България.  

Особен интерес представлява въпросът кой може да сезира 
омбудсмана и какъв е редът за разглеждането жалбите и сигналите, 
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отправени към него. Тези въпроси са уредени в Глава ІV от Закона за 
омбудсмана. При решаването на този въпрос, законодателят е взел предвид 
опасността, която заплашва институцията на омбудсмана, той да не се 
превърне в "бюро жалби". Ако това се допусне, омбудсманът няма да 
изпълнява своите функции за обществото. Ако омбудсманът няма доверието 
на гражданите и обществото, ще се превърне в един ненужен елемент на 
мнима демокрация. Затова законът определя ясно при какви условия може да 
бъде сезиран омбудсманът (чл. 25), в какъв срок от нарушаването на правата 
(чл. 25, ал. 3), а също така и възможност за самосезиране на омбудсмана (чл. 
19, ал. 2). 

Законодателят е ограничил кръгът на лицата, които могат да подават 
жалби и сигнали до омбудсмана. За разлика от повечето страни, където 
такова право имат всички правни субекти, чиито права или интереси са 
непосредствено засегнати134 (така е например в Унгария, Гърция, Молдова, 
Швейцария, Естония), българският законодател е приел, че към омбудсмана 
могат да се обръщат само физически лица (чл. 24 ЗО), но не и юридически 
лица и неформални организации. В много случаи гражданите обединяват 
усилията си за постигането на цели, които считат общи. Тези организации 
също може да бъдат засегнати от незаконосъобразни или неправилни 
действия на администрацията и в такива случаи нуждата от застъпничеството 
на омбудсмана няма да е по-малко остра. В редица страни законодателството 
изрично предвижда, че юридически лица могат да сезират омбудсмана. 
Сравнително малък е броят на държавите като Румъния, Македония, 
Молдова и Узбекистан, в които не е уредена възможността юридически лица 
да се обръщат пряко към омбудсмана. 

Приетият през 2003 г. нов Закон за омбудсмана в Гърция предвижда 
(чл. 4), че към омбудсмана могат да се обръщат не само физически лица, но и 
юридически лица и (неформални) сдружения на граждани. Подобно е 
решението и в Испания, където народният защитник може да бъде сезиран от 
всяко физическо или юридическо лице според чл. 10 от Закона за народния 
защитник. В Полша пълномощникът по правата на гражданите може да 
действа по молба на граждани или техни организации (чл. 9, т. 1 от Закона за 
пълномощника по правата на гражданите). Омбудсманът в Словакия също 
разглежда жалби и на физически, и на юридически лица. 

В някои държави като Белгия, Дания, Словения и др., националният 
закон употребява термина "лице", като общо понятие, което включва и 
физическите, и юридическите лица. 

Това ограничение на кръга лица в българския закон значително 
стеснява сферата на дейност на омбудсмана и намалява ефективността му. 
Като се има предвид, че прерогативите на омбудсмана не предвиждат 
издаването на правнозадължителни актове и неговата функция по 
усъвършенстване на административната практика и законодателството от 
областта са определящи, не би следвало да се ограничава кръгът на правните 
субекти, които са активно легитимирани да се обръщат към него135. 

Според Закона, жалбите и сигналите могат да бъдат подавани както 
в писмена, така и в устна форма, лично, по пощата или чрез „друго 
традиционно средство за съобщение” (чл. 25, ал.1). Към настоящия момент, 
за съжаление, жалбите традиционно се подават в устна форма в офиса на 
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българския омбудсман, което води до значителна загуба на технологично 
време и намаляване ефективността на институцията. Когато жалбата е в 
устна форма, се съставя протокол, в който се съдържат всички необходими 
данни (чл. 25, ал.4). Жалба, подадена в писмена форма, трябва да съдържа 
задължителни атрибути, като име и адрес на жалбоподателя, орган или лице, 
срещу когото се подава жалбата, описание на нарушението и др. (чл. 25, ал.2 
ЗО). С цел осигуряване на безпрепятствен достъп до омбудсмана, според чл. 
26 от Закона, подаването на жалби пред него е безплатно. Към всяка една 
жалба могат да бъдат подадени и писмени доказателства (чл. 25, ал. 2). 

Законът за омбудсмана съдържа изричен текст, според който 
омбудсманът има правомощието да действа и по своя инициатива, без да 
бъде сезиран изрично от лице по чл. 24. Това може да се осъществи, когато 
той констатира, че не се създават необходимите условия за защита на правата 
и свободите на гражданите (чл. 19, ал.2 ЗО). Този текст позволява на 
омбудсмана да се самосезира и по своя инициатива да започва проверки по 
наболели обществени проблеми. 

След като направи проверка по постъпилите жалби и сигнали, 
омбудсманът е длъжен да отговори писмено на лицето, което го е сезирало. 
Срокът в който трябва да се даде отговорът е едномесечен, а при случаи, 
изискващи по-продължителна проверка – тримесечен (чл. 19, ал. 1, т.3). 

Според първия доклад за дейността на омбудсмана, приет от 
Народното събрание, от юни 2005 г. за една година, общественият защитник 
е получил около 1800 жалби. Националният обществен защитник се е 
самосезирал по няколко случая, получили широк обществен отзвук - 
проблема с битовите отпадъци на София, действията на полицейските 
служители в Благоевград и смъртта на Ангел Димитров- Чората, работата на 
топлофикационните дружества и на фирмите за топлинно счетоводство. 
Проверка се прави и относно опасността от унищожаване на зелени площи в 
София и сигналите на организации на гражданите за липса на широко 
обществено обсъждане. 

Приемането на Закона за омбудсмана в българския Парламент беше 
необходимост, обусловена от обективни външни и вътрешни обстоятелства. 
Хармонизирането на българското право с правото на Европейския съюз, в 
което институцията омбудсман неизменно присъства, костваше значителни 
политически и обществени усилия. Проектозакон за омбудсмана беше внесен 
за първи път в 38-ото Обикновено народно събрание. Още в началото на 39-
ото Народно събрание на вниманието на народните избраници бяха 
представени три законопроекта. След множество дискусии в крайна сметка 
беше приет законът в окончателния му вид. Този акт показа порасналото 
правосъзнание на българското общество и стремежът за достигане 
постиженията на европейското право, а също и познаването на 
Международната харта за правата на човека, Европейската конвенция за 
защита правата на човека и основните свободи и редица други международни 
актове. Законът да омбудсмана е необходимо условие за защита интересите 
на гражданите и контрол над дейността на институциите. Но за това е нужно 
и още нещо – доверието на обществото и удачното използване от гражданите. 
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НАУЧНО СЪОБЩЕНИЕ 

 
Петя Неделева, 

асистент по История на българската държава и право, 
Програма “Право”, НБУ 

 
На 26, 27 и 28 май в Слънчев бряг се проведе конференция на тема: “ 

Хармонизация на европейското и българското право”, в която участвуваха 
преподаватели, асистенти и студенти от 4 и 5 курс, програма Право на НВУ. 
Благодарение на любезното съдействие и на добрата организация на сдружение 
Евроинтеграция и лично на г-н Н. Ненчев и на г-жа М. Серкеджиева, 
конференцията протече в приятна и творческа атмосфера. Бяха поканени и 
присъствуваха Посланикът на Финландия г-н К. Ямсен, юристи и други гости.  
 Поставената тема предизвика интерес у студентите и мотивира подготовка и 
разработка на реферати, които бяха изнесени и дискутирани. Във връзка с 
подписания на 25 април 2005 г. Договор за присъединяване на РБългария към ЕС 
се налага съобразяване на националното законодателство с правото на ЕС. Първият 
реферат бе на тема: “ Транспониране на директивите на ЕО в трудовото право”, 
представен от Галина Кунчева, студент от 4 курс. Основен акцент в доклада беше 
направен върху предложенията за промени в предстоящото изменение на КТ, по- 
конкретно по отношение на масовите уволнения, прехвърлянето на предприятие, 
непълното работно време, срочните трудови правоотношения, работното време и 
закрила на младите хора по време на работа. Посочени бяха и предложението да се 
създаде нов раздел към глава шеста на КТ, съобразно разпоредбите на Директивата 
за създаване на Европейски работнически съвет, както и на процедурата за 
информиране и консултации с работниците и служителите в предприятие или 
група предприятия в рамките на Общността ( 94/45/ЕО). Този нов раздел да 
съдържа задълженията на централното ръководство на предприятието, което е 
длъжно да създава условия и да осигурява средства за изграждане на Европейски 
работнически съвет или друга процедура за информация и консултация с 
работниците и служителите.  
 Докладът провокира оживена дискусия. Интерес прояви Посланикът г-н 
Ямсен относно това как на практика у нас се осъществява тристранното 
сътрудничество- между държавата и представителните организации на 
работниците и служителите и на работодателите, като направи съпоставка с 
направеното в неговата страна. 
 Във връзка с противодействието на корупцията бяха изнесени два доклада. 
Първият бе на тема: “ Международни аспекти на антикорупционна реформа в 
съдебната власт”, изготвена от Петър Петров, студент от 4 курс. Вторият доклад бе 
на тема: “ Реформа в законодателството- състояние и необходими промени за 
противодействие на корупцията”, разработен и изнесен от Вера Стоянова, студент 
от 4 курс. В тези доклади основно място беше отделено на предприетите действия 
през 2003г., свързани с антикорупционните механизми в законодателния процес. 
Изложено бе становище за необходимост от качествени и сериозни промени с цел 
постигане на ефективно правосъдие, нова наказателна политика и съвременни 
стратегии за контрол на престъпността. Посочена бе  статистика за делата за 
подкуп и престъпления по служба за първото полугодие на 2003г. по чл. 255 з НК, 
по чл. 282 и чл. 283 НК; по чл. 304 до 307 НК и др. по данни на Министерството на 



правосъдието, която сочи, че голям процент от делата за разглеждане са 
прекратени или отложени. 
 След представянето на тези доклади възникна разгорещено обсъждане по 
повод корупцията- относно причините за възникването и. Проф. Р. Владимиров 
изрази своя позиция и посочи необходимостта от предприемане на конкретни 
мерки за противодействие на корупцията. Според него незабавни действия, които 
трябва да се наложат са : въвеждане на конкурсното начало за всички; търсене на 
дисциплинарна и административна отговорност; въвеждане на ясни и разумни 
срокове, достатъчно обосновани; предвиждане на периодични и ad hok проверки, 
включително използване правомощията на Инспектората към Министерството на 
правосъдието в тази област. Проф. Владимиров посочи, че в ЕС съдебната система 
е достатъчно авторитетна и самостоятелна, с достатъчно законодателни и други 
гаранции за решаване по- бързо и ефективно на повдигнатите дела. Тя е добър 
пример, с който можем да се съобразим при предстоящите реформи в съдебната 
система на страната. 
 Следващият реферат, представен от Николай Петров, студент от 4 курс бе на 
тема: “ Хармонизиране на българското законодателство във връзка с Директива 
98/8/ЕС относно производство, пакетиране и етикетиране на биоцидни препарати”. 
Основните въпроси в изложението му бе съпоставка на действащото 
законодателство в тази област с приетите нови закони и наредби, както и бъдещи 
проекти. Посочено беше, че голяма част от приетите нови наредби не действуват, 
не могат да се приложат, тъй като са пряко преведени, без да са съобразени с 
нашите условия, независимо че е заимствано най- доброто. След прочетения 
доклад се дискутираха въпроси за въвежданите европейски стандарти, доколко те 
са разумни и възможни да се реализират у нас. 

В края на конференцията посланикът приветствува всички. Проф. 
Владимиров благодари на гостите и поздрави участниците, като изрази 
положителна оценка за добре свършената работа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ КАТО ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНОТО 

ПРАВО136 
 

Велислав Любомиров Петров, студент Програма „Право”, НБУ 
 
 

Уредбата на чл.5, ал.4 от Конституцията на Република България очертава 
най-напред онази част от международното право, която при определени условия 
става неразделна част от вътрешното й право. Тази част от международното право 
обхваща само международните договори ратифицирани по конституционен ред, 
обнародвани и влезли в сила за Република България. По този начин новата 
българска конституция не дава възможност част от българското право да стават 
други международни норми и международни актове, които обвързват България. 
Тяхната трансформация ще се извършва по действащия досега законодателен път.  

Международните норми и международните актове, които се изключват от 
автоматичното трансформиране във вътрешното право по чл.5, ал.4, са нормите на 
обичайното международно право, задължителните за България решения на 
международните организации и международните съдебни решения. 

Международният обичай се определя като доказателство на общата 
практика, призната като право. Държавите признават определена практика като 
юридически задължителна за своето поведение. Международното обичайно право 
заема една значителна част от нормативния фонд на международното право. 
Международните обичайноправни норми често се развиват изключително бързо и 
динамично. За разлика от договорноправните, обичайноправните норми са преди 
всичко неписани правила за поведение. Определянето на тяхното съдържание, на 
произтичащите от тях точни международни права и задължения е доста по-трудно 
и изисква значително повече усилия, отколкото при договорноправните норми на 
международното право. Затова наистина е по-целесъобразно трансформирането на 
обичайноправните международни норми във вътрешното право на държавата да не 
става автоматически чрез конституционни или други законови разпоредби. В 
случаите, при които се налага вътрешното българско законодателство да се приведе 
в съответствие с обичайноправните международни задължения на България, това 
може да се извърши по законодателен път. 

По същия начин е необходимо да се урежда съответствието на българското 
вътрешно право с решенията на международните организации, обвързващи 
страната, а също и със задължителните за България решения на международните 
съдилища, включително и на арбитражните. На тези въпроси очевидно трябва да 
бъде отделено значително внимание в законодателната дейност, така че България 
да може своевременно да изпълнява своите международни задължения. 

Досега у нас не съществува конституционен, законодателен или друг 
механизъм, който да контролира съобразяването на вътрешното българско право с 
международното и ако е необходимо, своевременно да взима мерки за 
съгласуването им. Полезна контролна функция в тази област би могъл да играе 
Конституционният съд. Но неговите правомощия в тази връзка са значително 
орязани. Той има право да се произнася "за съответствието на законите с 
общопризнатите норми на международното право и с международните договори, 
по които България е страна" /чл.149, ал.1, т."4"/. Тази разпоредба обхваща всички 
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договори, по които България е страна, както двустранните, така и многостранните. 
Терминът "общопризнатите норми" е до известна степен тавтологичен, доколкото 
той включва и общопризнатите международни договори, споменати във втората 
част на същото изречение. Освен това в него се включва и общопризнатите 
обичайноправни международни норми. Буквалното тълкуване на тази разпоредба 
води до извода, че от правомощието на Конституционния съд да се произнася са 
изключени онези обичайноправни норми, които са задължителни за България, но 
не са общопризнати, а също така задължителните за България решения на 
международните организации и на международните съдилища, включително и на 
арбитражните. Освен това твърде неточна е уредбата на понятието 
"общопризнати". Този термин не е определен в международното право. Очевидно 
се налага да му бъде дадено задоволително тълкуване, за да се очертае кръга на 
онези международноправни норми, които ще бъдат обхванати от понятието 
"общопризнати". 

Формулировката на чл.5, ал.4 "Международни договори, ратифицирани по 
конституционен ред" определя съвсем точно кръга на онези международни 
договори, които стават част от вътрешното право на България. Тази разпоредба има 
на пръв поглед ограничителен характер, защото според нея не всички 
международни договори, а само една строго определена част прониква във 
вътрешното българско право. Това са ратифицираните по конституционен ред 
международни договори. Според българската конституция ратификацията на 
международните договори се извършва от Народното събрание и се прилага по 
отношение на точно определени в чл.85, ал.1 договори. Това са международните 
договори, които: 

1. имат политически или военен характер; 
2. се отнасят до участието на България в международни организации; 
3. предвиждат коригиране на границите на Република България; 
4. съдържат финансови задължения за държавата; 
5. предвиждат участие на държавата в арбитражно или съдебно уреждане на 

международни спорове; 
6. се отнасят до основните права на човека; 
7. отнасят до действието на закона или изискват мерки от законодателен 

характер за тяхното изпълнение; 
8. изрично предвиждат ратификация. 

Според това изреждане всички международни договори, които се отнасят 
до действието на закона или изискват мерки от законодателен характер за тяхното 
изпълнение, подлежат на ратификация и след ратифицирането им стават част от 
вътрешното българско право. Ето защо чл.5, ал.4 има само на пръв поглед 
ограничителен характер. Фактически всеки международен договор, който изисква 
трансформация, задължително се ратифицира и след това става част от вътрешното 
българско право. Някои договори, които не подлежат на ратификация естествено 
могат да останат извън българското право. Но при тях няма да се налага те да бъдат 
трансформирани чрез специален индивидуален законодателен акт, защото тези 
договори няма да изискват трансформация, тъй като не се отнасят до действието на 
българския закон. Следователно чл.85, ал.1, т ."7" разширява кръга на 
международните договори, които стават част от българското право до всички онези 
договори, които изискват вътрешното българско право да бъде съгласувано с тях. 

Правомощия да сключват международни договори се предоставят и на 
други държавни органи. Президентът на Републиката има право да сключва 
международни договори в случаите, определен и със закон /чл.98, ал.3/. 



Министерският съвет утвърждава международни договор в случаите, предвидени в 
закона /чл.106/. Поставя се въпроса дали тези международни договори могат да 
станат част от вътрешното право на България. Те могат да станат само в случай, че 
бъдат ратифицирани от Народното събрание. Във всеки случай всички онези 
договори, които изискват националното българско право да бъде съгласувано с тях, 
попадат под действието на чл.85, ал.1, т."7" И задължително подлежат на 
ратификация от Народното събрание" след което в съответствие с чл.5, ал.4 стават 
част от българското право. Това се отнася и до утвърдените от Министерския съвет 
/чл.106/ и сключените от президента на Републиката международни договори. За 
останалите договори не е от практическа важност дали ще бъдат част от 
вътрешното право на България, защото те не засягат действието на българския 
закон и не изискват предприемането на законодателни мерки за съгласуване на 
българското право с техните разпоредби. Но и те могат да станат част от 
българското право, ако се ратифицират било защото те попадат в кръга на 
изброените от чл. 85, ал. 11 международен договор, които задължително подлежат 
на ратификация, било поради това, че самият договор изисква ратификация. 

Необходимо условие за това да станат част от вътрешното право на 
България е международните договори, ратифицирани по конституционен ред, да 
бъдат обнародвани и да влязат в сила за Република България. Обнародването на 
международните договори се извършва след ратифицирането им в “Държавен 
вестник” съгласно чл.88, ал.3. Влизането в сила на международния договор за 
страната се извършва според условията на самия международен договор и 
задължително след ратификацията, т.е. след окончателното присъединяване на 
страната към него. При изпълнението на тези две условия международния договор 
става част от вътрешното право на България. Юридическите последици от този 
факт са същите, каквито са и от влизането на законите в сила. Нормите на 
международните договори, които са част от вътрешното българско право, са 
задължителни за всички държавни органи, организации и гражданите /чл.86, ал.2 от 
Конституцията/. 

Следователно, за да могат да станат международните договори неразделна 
част от вътрешното право на България, е необходимо да бъдат изпълнени три 
задължителни условия. Международните договори трябва да бъдат: 

1. ратифицирани, 
2. обнародвани и 
3. влезли в сила за Република България. 

При неизпълнение на всички тези условия или дори само на едно от тях 
международните договори не могат да станат част от вътрешното право на 
България. В този случай те естествено няма да бъдат задължителни за субектите на 
вътрешното право. Независимо от това, че международните договори поради 
неспазване на задължителните конституционни условия не са станали част от 
вътрешното право, то държавата като субект по международното право, обвързала 
се юридически с тези договори, остава обвързана с произтичащите за  нея от 
договорите международноправни задължения. Освен това тя и органите й не се 
освобождават от задължението да трансформират международния договор във 
вътрешното право чрез изпълнението на необходимите за това конституционни 
изисквания. 

Практическа важност има въпросът за правната сила във вътрешното право 
на международните договори на България, които са ратифицирани преди влизането 
в сила на Конституцията от 1991 г. Ако по отношение на тези договори са спазени 
изискванията по новата конституция, то те стават част от вътрешното право на 



България от момента на влизане в сила на новата конституция. Ако някое от 
условията не е изпълнено, то те влизат в сила след отстраняването на този 
недостатък. Например ако даден договор не е бил обнародван, той става част от 
вътрешното право от момента на обнародването му в "Държавен вестник". 

Изключителна практическа важност има въпросът за юридическата сила на 
действащите в българското право международни договори. Съгласно разпоредбата 
на чл.5, ал.4 на Конституцията те "имат предимство пред тези норми на 
вътрешното законодателство, които им противоречат". 

В тази връзка е необходимо най-напред да се подчертае, че юридическото 
предимство на международните договори не важи по отношение на Конституцията. 
Това заключение произтича от буквалния прочит на разпоредбата на чл.4, ал.4. То 
логически може да бъде изведено и от тълкуването на нормите на конституцията. В 
Конституцията се прави ясно разграничаване между нормите на конституция и 
останалите закони на страната. Така например в чл.4, ал.1 се посочва, че България 
се управлява "според Конституцията и законите на страната". Подобно 
разграничаване е направено и в чл.5, ал.1: "Конституцията е върховен закон и 
другите закони не могат да й противоречат". Конституционните норми са по-висше 
право от "вътрешното законодателство", не само защото Конституцията е 
"върховен закон" и вътрешното законодателство не може да й противоречи, но и 
поради това, че конституционните норми определят реда за приемане и изменение 
на законите. Това становище може да бъде подкрепено и с аргумента, че съгласно 
чл.149, ал.1, т."4" Конституционният съд се произнася "за съответствието на 
сключените от България международни договори с Конституцията преди 
ратификацията им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на 
международното право и с международните договори, по които България е страна". 
В първата хипотеза е даден приоритет на Конституцията спрямо международните 
договори,  а във втората - на нормите на международното право по отношение на 
законите. Следователно, за да се ратифицира и стане част от вътрешното право 
един международен договор, който противоречи на Конституцията, най-напред е 
необходимо да бъде изменена Конституцията по предвидения в нея ред. Пример за 
това са допълнителните протоколи към Европейската конвенция за правата на 
човека за партии на етническа и религиозна основа, противоречащи на 
Конституцията. 

Даването на предимство на международния договор, който е станал част от 
вътрешното българско право пред онези норми на вътрешното законодателство, 
които му противоречат, означава, че в случая на противоречие ще се приложи 
международния договор. Терминът “предимство” не означава, че в случай на 
противоречие с международния договор нормата на вътрешното законодателство 
става нищожна. Подобно правно следствие възниква само при противоречие на 
закон с Конституцията. Законът не може да противоречи на Конституцията /чл.5, 
ал.1/ и следователно в случай на противоречие той юридически няма основание да 
съществува и е нищожен. При противоречие на норма от вътрешното 
законодателство с разпоредби на международен договор, станал част от 
вътрешното българско право, вътрешноправната норма остава да съществува, без 
обаче да се прилага, защото противоречи на международния договор. Правото на 
съществуване на нормите от вътрешното законодателство при противоречие с 
нормите на международния договор се определя от термина “предимство”, 
употребен в чл.5, ал.4. Този термин допуска съществуването на противоречия 
между нормите на международните договори и   нормите вътрешното 
законодателство /за разлика от Конституцията, която не допуска подобни 



противоречия с нейните норми/. Ако международния договор престане да действа, 
онази норма на вътрешното законодателство, която му е противоречала, 
автоматически влиза в сила, ако не е била отменена. В случай на противоречие 
нормата на вътрешното законодателство престава да действа от момента, в който 
международната норма става част от вътрешното българско право. 

Българската конституция не се произнася за правния характер на 
международните договори, които са станали част от вътрешното право на страната. 
Трансформирани чрез чл.5, ал.4 във вътрешното българско право, нормите на 
международния договор започват да функционират в друга правна среда – това е 
вътрешното право. Като част от него те престават да бъдат идентични със същите 
норми, които продължават да съществуват в международното право. Във 
вътрешното право нормите на международните договори придобиват нова 
вътрешноправна идентичност. Те влизат в правната система на българската 
държава, подчиняват се на нейните цели и принципи и се осъществяват в 
съответствие с нейните процесуални норми. 

Независимо от това, нормите на международните договори запазват в 
националното право своя определена специфика, която е необходимо да бъде 
отчитана при прилагането им. Те остават свързани с международния договор и 
трябва да се прилагат и тълкуват съобразно положенията на международния 
договор и на международното договорно право, т.е. онези положения, които 
упражняват своето въздействие при създаване на нормите на международния 
договор и при тяхното прилагане и тълкуване. Към тези международноправни 
положения спада международната практика по прилагане на международния 
договор, включително решенията на международните съдилища, доколкото чрез 
тях се дава общоприето международноправно тълкуване на разпоредбите на 
договора. Ако не се отчита тази специфика на международния договор, неизбежно 
ще се стигне до откъсване на неговите норми от тяхната естествена правна опора, 
каквото е международното право. Това откъсване може да доведе и до нарушаване 
на международноправните задължения на България, произтичащи от съответния 
международен договор и да предизвика нейната международноправна отговорност. 
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Данък добавена стойност (ДДС) е един от основните приходи в държавния 
бюджет. Този данък се дължи за всяка доставка на стоки или на услуги с място на 
изпълнение на територията на страната и извършени от данъчнозадълженото лице, 
за износ, както и при внос на стоки. За първи път този данък e предложен от 
Вилхелм фон Сименс в Германия през 1919 г. с названието ”облагороден данък 
върху оборота”. 

През вековете държавите частично са покривали разходите си, като са 
облагали с данъци продажбите на стоки. Древните римляни са облагали с общ 
данък върху продажбите стоките, продавани по пазарите чрез наддаване. Тази 
система се разпространява в Египет и Франция, където облагането на продажбите 
продължава и се прилага и след падането на Римската империя. Както през 
средните векове, така и по-късно данък върху продажбите широко се използва в 
Европа. Опитът на испанците да прокарат един десетпроцентов данък върху 
продажбите, известен под името ”десетото пени”, довежда до бунт и впоследствие 
до независимост на холандските провинции. 

Във всички страни въвеждането на данък върху продажбите се свързва с 
неприятност и не случайно немското наименование на тези данъци е обобщено в 
израза “деца на отчаянието” 

И в съвременния свят въвеждането на данъка, с който се облагат 
продажбите, се предхожда от войни или икономически кризи в страните, които ги 
включват в данъчната си система. Типичен пример за това е гласуваният данък 
върху продажбите в Германия през 1916 г. с цел да бъдат посрещнати 
увеличаващите се разходи на държавата по време на Първата световна война. 
Всички данъци са въведени от правителствата за постигане една единствена цел, а 
именно - увеличаване на данъчните приходи. 

В последните години в развитието на европейските държави начисляваният 
ДДС заема значително място във фискалните приходи на държавите членки. 
Установяването на основните принципи на ДДС в данъчните им системи се 
отбелязва с въвеждането през 1954 г. на предложената от М. Лоре техника за 
облагане на част от стопанските обороти. Растящото одобрение на ДДС започва 
едва след подписване на  договора за създаване на Европейската икономическа 
общност през 1957 г. С този договор държавите членки на общността се 
споразумяват съществуващите национални законодателни различия в областта на 
косвените данъци да се хармонизират в интерес на създаващия се Общ пазар. През 
1960 г. комисията назначава работна група, натоварена със задачата да проучи 
възможностите за хармонизация на данъците върху оборота в ЕИО. През същата 
година комисията назначава Бюджетна и Финансова комисия, която да изследва 
степента, до която данъчните системи на държавите членки на общността влизат в 
противоречие със създаването на единен пазар. От изводите, които са направени 
следват препоръките държавите членки да премахнат каскадния данък оборот и да 
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възприемат на негова място ДДС. Предлага се хармонизацията да премине през три 
етапа. Първият етап да обхване четири години, през които държавите членки да 
премахнат действащите многофазни комулативни данъци върху оборота и да ги 
заместят с една комулативна система по техен избор. През втория етап, със срок 
до 31 декември 1969 г., комулативните системи следва да бъдат заменени от една 
обща система на ДДС. Последният трети етап, за който не са споменати 
ограничения във времето, трябва да завърши с премахване на вътрешните данъчни 
граници на общността. Комисията за вътрешния пазар представя предложение до 
Европейския парламент, наречен “докладът на Деринджър”, в който се препоръчва 
предвидените три етапа, през които трябва да премине хармонизацията да бъдат 
сведени до два. Като причина за това се изтъква невъзможността ДДС да бъде 
въведен едновременно във всички държави от Общността. В резултат на 
препоръката на Деринджър, на Съвета на министрите са предоставени две 
проектодирективи, известни като Първа и Втора директива на Общността. С това 
са завършени подготвителните изследвания, свързани с ДДС. 

Основните постулати, от които се ръководи ЕИО са формулирани в 
Преамбюла на Първата директива. Там е посочено, че “главната цел на Договора на 
ЕИО е да създаде Общ пазар в рамките на един икономически съюз, вътре в който 
да има силна конкуренция и който да притежава специфичните особености на един 
вътрешен пазар. Постигането на тази цел изисква от държавите членки такава 
законодателна уредба на данъка върху оборота, че да не се допусне деформиране 
на условията за конкуренция и да не са пречи на свободното движение на стоки, и 
услуги вътре в Общия пазар”. С Втората директива се определя общата система на 
ДДС. В нея е посочено, че данъкът трябва да се начислява върху цената, 
предвидена за доставката  на стоки или предоставяне на услуги, а при внос за 
данъчна основа да се приема митническата облагаема стойност на стоките. Втората 
директива допуска държавите членки свободно да определят данъчните ставки и 
кръга от стоки и услуги, за които да се прилагат увеличени или намалени ставки. 

Спазвайки тези рамки, държавите членки са свободни да вземат специални 
мерки, насочени към опростяване на данъчната процедура, свързана с данъчното 
облагане, както и на мерки за предотвратяване на данъчните измами. От 1967 г. се 
поставя началото на приложението на ДДС под различни наименования във всички 
страни членки на ЕИО. З родина на ДДС се приема Франция. Впоследствие 
Първата и Втората директиви са заменени с Шестата директива на Общността, в 
която за основна цел е заложено продължаване на хармонизирането на различните 
национални данъчни закони на страните на ЕО. Новите правила обхващат повечето 
от сферите,  които се нуждаят от по-прецизна формулировка, така също и 
създаване към общността на Консултативна комисия по ДДС за проверка на 
въпросите, засягащи еднаквото прилагане на Шестата директива. 

Понастоящем ДДС се прилага в над 120 страни по света. Въвеждането му в 
данъчната система на съответната държава е задължително условие за влизане в 
Европейската общност, тъй като той комулира значителни финансови средства, 
които постъпват в бюджета на Общността. Едно от съществените изисквания за 
интегрирането на България в европейските структури е създаването на съвместими 
икономически условия и стабилно законодателство  в икономическата област. 
Изграждането на данъчно законодателство, подобно на утвърденото в 
европейските страни, би стимулирало националната икономика и би създало 
предпоставки за привличане на чуждестранни инвеститори, които търсят не 
несигурни и краткотрайни преференции, а неутрална данъчна система, която се 
прилага еднакво към всички данъкоплатци. Стабилното законодателство в 



данъчната област без съмнение е стимул и изискване за чуждестранния инвеститор. 
Това определя и голямото значение, което има за българската икономика и за 
хората определянето на оптимален размер на този данък. 

По отношение на прилагания ДДС в страните от ЕС цари голямо 
разнообразие. Все още няма становище в Европейската комисия за въвеждането на 
единна ставка на ДДС във всички страни членки, освен изискването, че тя не 
трябва да е по-ниска от 15%. Практиката в ЕС в това отношение е да се върви към 
изравняване във всички страни, но няма поставен срок  кога да стане това. Запазва 
се и правото за редуциране на ставката по отношение на стоки и услуги, които 
съответното правителство смята за целесъобразно. Най-ниска е ставката в Кипър и 
Люксембург- 15%, а най-висока е в Дания, Унгария и Швеция- 25%. Средната 
ставка по ДДС е около 20%, колкото е в България сега. 

ДДС в страните членки на ЕС ( в %) 
 

Кипър   15 
Люксембург   15 
Германия   16 
Испания   16 
Великобритания  17,5 
Естония   18 
Гърция   18 
Латвия   18 
Литва   18 
Малта   18 
Холандия   19 
Португалия   19 
Словакия   19 
Чехия   19 
Франция 19,6 
Австрия   20 
Италия    20 
Словения   20 
Белгия   21 
Ирландия   21 
Финландия   22 
Полша   22 
Дания   25 
Унгария   25 
Швеция   25 
България   20 

 
От страните членки на ЕС само в Дания и Словакия няма редуцирани 

ставки. В другите страни те масова се прилагат по отношение на хляба, 
лекарствата и градския транспорт. В доста страни такива ставки има също за тока, 
парното, обслужването на болни и възрастни хора, за ремонта на сгради и 
подобряване на интериора и др. Като пример в това отношение може да се посочи 
нулевата ставка за печатни издания, бебешки и детски облекла и продукти, както 
е в Ирландия и Великобритания. 

Изследванията сочат, че повечето западноевропейски страни имат нулева 
ставка и за медицински услуги,  за ползването на спортни съоръжения  и за 



билетите за състезания. В Италия и Испания за строителство на нови жилища ДДС 
е 4%, а в Португалия - 5%. Държавите с развит туризъм също прилагат редуцирани 
ставки. В Чехия, Полша и Литва тя е 5%, а по 10%  -за Гърция, Испания и 
Холандия. 

Всяка страна има своя политика по ДДС, с която стимулира 
производителите на конкурентни стоки и услуги, с цел да се насърчава тяхното 
използване от населението. Това се отнася например за билетите за кино и театър. 
На българските власти са известни тези насоки, но все още е недостатъчно 
направеното. Без промяна остана ДДС през 2005 г.-20%, въпреки искането за 18% и 
за диференцирано, по-голямо намаление на този данък за някои стоки -детски, 
някои хранителни продукти, лекарства. Основните мотиви за отказ от това искане, 
поне досега, бяха, че намаляването на ставката на данъка на 18% би струвало на 
хазната 420 млн. лв. по-малко приходи през 2006 г. За да се допълни този дефицит 
би трябвало да се “орежат” социалните плащания. 

Намаляването на ставките и особено въвеждането на диференциран процент 
за определени стоки би довело според някои автори до хаос при отчитане на данъка 
( в противоречие на западноевропейската практика, която го прилага, както 
видяхме от изложеното вече по-горе). Ще се увеличат и данъчните измами, 
свързани с източването на ДДС, според мнението на юристите. Съюзът на 
работодателите също се обяви срещу намаляване на ставката от 20 на 18%, тъй като 
това би минирало бюджета и възможностите за по-нататъшното понижаване на 
преките данъци, което интересува най-вече работодателите, без да доведе до 
намаляване на цените на стоките за крайния потребител. 

Според експерти държавите членки на ЕС, в които доходите и стандартът на 
живот са най-високи, имат и най-високите ставки по ДДС. Така например в 
Швеция и Дания процентът на данъка е 25, в Белгия и Ирландия е 21, във 
Финландия е 22, в Австрия и Италия е 20. В същото време държави, които са 
близки до нас по степен на икономическо развитие (имат сходен брутен продукт на 
глава от населението), са със ставки на ДДС от 10 до 17%. Освен това те са 
диференцирани и за някои стоки и услуги от първа необходимост са още по-малки. 
Очевидно при намаляването на ДДС в бъдеще ще се съобразяваме главно с 
финансовите възможности на  страната и необходимостта от привличане на 
достатъчно приходи в хазната и вероятно ще се придържаме към средното равнище 
на този данък преди всичко в 10-те новоприети страни. Целесъобразно ще бъде да 
се помисли и за редуцирането на ДДС за някои стоки и услуги, за стимулиране 
както на производството ,така и на потреблението им, каквато практика широко се 
прилага в страните от ЕС. Едно от съществените изисквания за интегрирането на 
България в европейските структури е създаването на съвместими икономически 
условия и стабилно законодателство в икономическата област. Изграждането на 
данъчно законодателство, подобно на утвърденото в европейските страни, би 
стимулирало националната икономика. 

Като всеки данък, така и ДДС освен предимства има и недостатъци. Най-
често регресивност и антисоциалност са сред недостатъците, които приписват на 
ДДС , тъй като при него се наблюдава по-тежко данъчно бреме за по-ниските 
доходи. Регресивният характер на ДДС се разглежда в два аспекта: абсолютно 
бреме на данъка върху онази част от населението, която живее под жизнения 
минимум. Използват се различни методи за намаляване регресивността на данъка, 
които имат за цел да го превърнат в пропорционален и дори в прогресивен. 
Съществуват най-малко четири алтернативни възможности, които водят до 



намаляване бремето на данъка върху лицата и семействата с по-ниски доходи и за 
намаляване регресивността на данъка. Към тях спадат: 

- привеждане на данъка в съответствие с държавните социални 
плащания; 

- въвеждане на нулева или намалена ставка за храни и други стоки 
от първа необходимост; 

- създаване на подходящи условия за възвръщаем кредит; 
- лично освобождаване от ДДС. 

Най-популярните мерки, които се прилагат за намаляване на ДДС са главно две: 
въвеждане на намалени ставки или на освобождавания, както и въвеждане на по-
високи ставки за луксозните стоки. И двете мерки срещат възражения, тъй като 
разграничението на ставките и освобождаванията необосновано усложняват 
техниката за събиране на ДДС. Ето защо единната ставка се препоръчва като най-
лесна за управление и най-евтина за приложение. 
 

Завършвайки прегледа и анализа на европейското данъчно право може да се 
каже, че изградената интеграция между страните от Европейската общност и 
функционирането на Единен пазар като “пространство без вътрешни граници, в 
което се осигурява свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали”, изисква 
хармонизиране на националните законодателства в областта на данъчното 
облагане. 
Хармонизирането на законодателството трябва да се разглежда като дейност, която 
има за цел да постигне премахването на вътрешноправните различия в данъчното 
облагане, които създават затруднения и пречки за функционирането на Общия 
пазар и за изпълнението на бюджетните приходи на общността. Хармонизацията на 
законодателството в данъчната област означава достигане на близки по равнище 
данъчни ставки, еднакъв и опростен режим на данъчно третиране на търговците и 
лицата, които желаят да развиват търговска дейност, с цел да изградят данъчните 
предпоставки за осъществяване на четирите основни свободи и да се преодолее 
опасността от изграждане на деформирана конкуренция в областта на свободното 
движение на стоки. 
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Самоуправството по чл.323,ал.1 НК 

С настоящият доклад се разглежда приложението на чл.323 ал.1 НК, когато 
предмет на посегателство е недвижим имот и е упражнено спорно право- свое или 
чуждо. Обсъден е конкретен казус, както и противоположните становища  по 
приложението на чл.323 ал.1 от НК. 

1.В съдебната практика се натъкваме на  случай,  когато се отказва да е 
извършено престъпление по чл. 323, ал. 1 НК и да е осъществен съставът по този 
текст, когато подсъдимият е нахлул самоволно в чужд имот, разрушил е оградата 
му, унищожил поголовно дървесната и храстова растителност чрез изсичане и 
извозване,подравнил терена с фадром, унищожавайки изградените бетонови и със 
плочки площадки,и други действия от подобен род, под предлог,че за този имот 
било признато правото на собственост на негови родственици-родители на жена 
му.Съдът счита,че необходима и обективна предпоставка за престъплението по 
този текст е подсъдимият да е страна по правоотношението,от което е породено 
оспорваното право и неговото осъществяване. 

В мотивите на съда се казва: самоуправството се характеризира с два 
момента:а)едно претендирано от дееца право,и б)действия по неговото 
осъществяване-в нарушение на реда,установен за това по закона. 

Самоуправството е възможно само при възникнал между страните спор по 
повод на имуществено право.Само страните по конкретното правоотношение могат 
да бъдат извършители на престърлението по чл.323,ал.1 НК.Такова качество не 
може да има трето лице,което не е страна по спорното правоотношение.При 
положение,че подсъдимият не е страна по спорното правоотношение относно 
правото на собственост,то същият не е разролагал с правна възможност да оспорва 
имуществените права на потърпевшите от самоволните действия.Самоуправството 
е престъпление против законовия ред, който регулира взаимоотношенията между 
гражданите.Самоуправството  по чл.323,ал.1 НК е налице тогава,когато 
претендираното от подсъдимия право на собственост върху една конкретно 
определена вещ е оспорено от владелеца на същата и той  отнема владението не по 
установения ред от закона и преди разрешаването на спора за собственост върху 
нея с влязло в сила решение.От събраните по делото доказателства не се установи 
подсъдимият да е претендирал право на собственост върху дворното място и да е 
било оспорено.Безспорно е установено,че е съществувал спор относно правото на 
собственост между  потърпевшите и други лица /неговите родственици/. Деянието 
не е осъществено  от обективна страна и не следва да се обсъждат признаците от 
субективна страна. 

По-нататък съдът излага становище, че при описаните обстоятелства може 
да има извършено друго престъпление, но не и самоуправство.Очевидно съдът има 
предвид повреждане на чужда вещ, накърняване правото на неприкосновеност на 
жилищната собственост(например влизане в жилището на наемателя и др.). 
 
Критични бележки 
                                                 
138 Докладът е изнесен на конференция на тема: “Хармонизация на европейското и българското 
право”, проведена на 26, 27 и 28 май в Слънчев бряг 



 
2. Изложеното схващане не е съобразено  със същността и основанието за 

създаване на чл.323,ал.1 НК. 
 
 Този текст е създаден, както и самият фактически състав, за да се пресече 
възможността едно лице, под какъвто и да е предлог да оправдае действието си на 
насилие, повреда и други непозволени  действия под предлог, че е имало право да 
извърши тези действия.Законът забранява това, когато има спор, който подлежи на 
разглеждане от компетентните органи, и най-вече от съда.Текстът е инструмент 
против саморазправата, в основата на която стоят самоволните действия.Никой не 
може сам да раздава правосъдие и сам да бъде съдник на своите или чужди 
права.Отречено е правото някой да се оправдава за насилствените си и други 
подобни действия, че ги е извършил, защото имал съответните права от 
имуществен или друг характер според израза в римското право”feci sed, jure 
fesi”Така че независимо от това, дали са налице и други престъпления като повреда 
на чужда вещ, нарушения на жилищна неприкосновеност и др., заедно с тях или 
самостоятелно съществува и фактическият състав на самоуправството.Смисълът на 
чл.323,ал.1 НК е да даде засилена защита на правния ред и принуди гражданите да 
не прибягват до саморазправа.Несъмнено това се налага и от културното развитие 
на обществото.То е против безредието, анархията и своеволието.   

Неправилно е също така да се счита, че самоуправство може да бъде 
извършено само от и между лицата, които са страни по дадено спорно 
правоотношение.Ако се ограничим в тези рамки, то би било много удобно и лесно 
заинтересованият да извърши самоуправството(страна по един спор), да си 
послужи със друго лице да извърши действията на самоуправството.Това би 
позволило и насърчило своеволията на тези, които разчитат, че ще избегнат 
отговорността по чл.323,ал.1 НК, оправдавайки се, че не са страна по спорното 
правоотношение-така, както е приел съдът в изложения случай.Без съмнение в 
подобни случаидеецът би разчитал за избягване от наказателната отговорност и на 
това, че ще е по-трудно за обвинението да доказва подбудителство, скрито 
съучастие и т.н. 

В тази светлина на нещата напълно разбираема и основателна е направената 
последна промяна в чл.323, ал.1 като е направено допълнение относно 
“осъществяването на едно оспорвано от другиго свое или чуждо действително или 
предполагаеми право...”Текстът именно посочва и изключва случаите, като 
изложения; да не се попадне в заблуждение и грешка, както и да се даде 
възможност за злоупотреба с ловко извъртане или формално разбиране на текста, 
че своеволие и самоуправство може да има, само когато деецът е страна по 
спорното правоотношение.А когато не е страна- да пледира и получи 
оправдание.Така със разширения текст се засилва защитата против своеволията и 
саморазправата, които за съжаление съвсем не са рядкост в нашата 
действителност.Напротив-като че ли тенденцията е тези случаи да се 
умножават.Вероятно законодателят е съобразил тези обстоятелства в нашата 
действителност и е счел,че това изменение  на НК едновременно ще предотврати 
освобождаването от отговорност чрез подобни разбирания(изисквания за състава 
на самоуправството деянието да бъде осъществено само от страните по спорното 
правоотношение) и същевременно изрично да предвиди, че деянието може да бъде 
осъществено и когато се осъществява от лице, което не е страна по спорното 
правоотношение.      



Безспорно в този случай оправдателната присъда на това основание, че не 
бил налице обективният състав на престъплението самоуправство, е в явно 
противоречие с текста на закона.  
 
 Противни мнения 
 

3.В правната ни литература обаче се критикува направеното допълнение на 
чл.323, ал.1 НК.Счита се, че когато деецът осъществява едно „чуждо” право на 
искане или съгласие на лицето, на което принадлежи това право, той би могъл да 
бъде съучастник в неговото самоуправство.Ако липсва съгласие на лицето, на 
което принадлежи съответното право, или то не знае изобщо за това, тогава ищецът 
уврежда или поставя  в опасност чуждото право и не осъществява самоуправство, а 
друго престъпление.В зависимост от непосредствения обект и предмет на 
посегателство би могло да бъде налице кражба, обсебване, злоупотреба на доверие 
и т.н. Но тъкмо това е целта на закона:да не се допусне оправдаване на дееца чрез 
твърдението му, че осъществява едно чуждо право, независимо че титулярът на 
това право не знае за действията на лицето-нарушител, нито е давал съгласие за 
това. А когато знае или е наредил за това, явно е, че той може да бъде съучастник, 
подбудител и т.н.А пък че деянието същевременно съставлява и престъпление като 
кражба, обсебване и др., това не изключва отговорността и за тези деяния, 
осъществени няколко престъпни състава с едно деяние(идеална съвкупност-чл.23 
НК), и ще бъде наложено само едно- най-тежко наказание.Така че осъществяването 
на самоуправството наред и с други наказателноправни състави не може да бъде 
аргумент за изключване приложението на чл.323, ал.1 НК. 

Ако деецът действа без знанието и съгласието на лицето, на което правото 
или с което е спорът по правоотношението, текстът на чл.323, ал.1 НК именно цели 
да не се даде възможност за оправдание и избягване на отговорността с такова 
становище на дееца. И в случая неговата вина е по-тежка, защото той се старае да 
избегне отговорността, като прехвърли част от същата на другото лице и 
упражнява неговите права, без да има право-в смисъл да е получило съгласието му 
или пълномощно и пр.Поради това едва ли може да се приеме становището, че 
направената добавка в чл.323, ал.1 „или чуждо” е неудачна и некомпетентна и че 
следвало да бъде отменена.  
 
Самоуправство - наказателноправна превенция и санкция 
 

  4.За правилното разбиране и прилагане на чл.323, ал.1 НК трябва да се 
отбележи, че този текст е една допълнителна защита чрез наказателноправната 
санкция на владението.Обикновено самоуправството е свързано с нарушение или 
отнемане на владението на една вещ-била движима или недвижима.Владението се 
защитава изключително сериозно в правните системи на всички народи от вековни 
времена.Защитата се осъществява с владелческите искове. Не напразно е получила 
гражданственост и разпространение пословична формула на Иеринг: владението е 
предният страж на собствеността.Преди да си послужи с иска за собственост за 
защита на владението или връщането му, владелецът може да постигне същия 
резултат като при ревандикационния иск чрез владелческите искове.С тях много 
по-лесно се запазва и възстановява „статуквото”, което е тяхната цел.Тази засилена 
защита на владението почива на действителното положение, че нормално 
владелецът на вещта е собственикът. 



 Именно поради това и защитата на съществуващото положение, освен чрез 
способите и исковете на гражданското право, законът предвижда, и наказателна 
санкция за тези своеволни, самоуправни действия. 
 Имащият право трябва да го осъществи по законно установения ред. 
 В тази насока е и възможността, създадена с чл.126а,ал.1, б.”з” ГПК – 
владелческите, искове да се разглеждат по реда на бързото производство (изм.ДВ, 
бр. 64 от 1999 г.). 
 Така чрез наказателноправната санкция и разширения обхват на чл.323, 
ал.1 НК ще се засили генералната превенция срещу увеличаващите се случаи на 
произволни и самоуправни действия, както и на саморазправата. 
 
 Частен обвинител и граждански ищец 
 
 5.Практиката по приложението на чл.323, ал.1 НК поражда и следния 
въпрос.Допустимо ли е конституирането на пострадалия от самоуправството като 
частен обвинител в съдебното наказателно производство да поддържа обвинението 
наред със прокурора?Застъпвано е било разбирането, че това е недопустимо, 
защото предмет на защита чрез състава на самоуправството е общественият ред, а 
не частният интерес на лицето, което е претърпяло материални щети от 
престъплението.А безспорно, при извършване на самоуправството в не малко 
случаи се нанасят повреди върху имота – предмет на посегателството: разбиване на 
ключалки, унищожаване на огради,изсичане на дървета, повреди в сградата или 
помещението, където се влиза насилствено и против волята на владелеца и 
т.н.Считаме, че отказът да се конституира като частен обвинител пострадалото от 
самоуправството лаце не е приемлив и не намира опора в закона.Той не прави 
разграничение за допустимостта на частен обвинител съобразно предмета на 
защита чрез наказателноправната санкция.Престъпното деяние има различни 
рефлекси, последици, всяка от които, попадаща под съответната правна норма, 
поражда и съответните права и задължения. 
 В случая със самоуправството, освен наказанието за нарушение на 
обществения ред, деецът същевременно осъществява и непозволено увреждане и 
следва да носи имуществената санкция за това.Член 54 НПК (отм., както и чл.76 от 
новия НПК) дават достатъчно основание за приравняване на частния обвинител с 
прокурора и самостоятелните му права, които му позволяват да поддържа 
обвинението дори и когато прокурорът е заявил, че не го поддържа. 

Освен това, би следвало да се позволи и предявяване на иск за щети от 
неимуществен характер, претърпяни от пострадалия.Тези щети се състоят в стреса, 
тревогата, безпокойствието, изхабените нерви и душевни смущения, включително 
и влошаване на болестно състояние вследствие самоволното осъществяване на 
права и повреди върху имота.Не бива да се подценяват и тези явления, присъщи на 
всякакво своеволие и незачитане на обществения ред. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЪЗНИКВАНЕ, ПОНЯТИЕ И СЪЩНОСТ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА139 
 

Маргарита Костова, студент V курс, Програма „Право”, НБУ 
 
 

Правата на човека по своята същност се свързват със запазването на  
основните  и най-важни притежания на човешката личност – живота, здравето, 
достойнството на човек. 
Понятието "права на човека" присъства в юридическото мислене от векове. И 
доколкото се касае за "права на човека" е трудно да бъдат отделени философското 
от юридическото начало, защото правата на човека задействат сложна мисловна 
верига от понятия като природа, морал, общество, отговорност, които влияят върху 
историческата еволюция и институализацията на човеците права.  

Възникване на правата на човека  
Ранната гръцка класика и Стария завет дават ранни примери на концепцията 

за правата на човека. В гръцката история, правата на човека намират първообраз в 
представите и обяснението на взаимоотношенията между гръцките богове, в чиито 
деяния философската мисъл разграничава две основни начала - права, имащи 
своето основание в самата природа на човека и права, които се създават от разума и 
по волята на човека. 

Стоиците, като голяма школа от гръцката Класика възприемат идеята, че 
правата на човека са изначални, както и че човек е същество, което притежава 
морални и психични качества, достойни за уважение. Римското право също 
възприема идеята за равенство между хората .  

Така още в древността се достига до същността на проблема за правата на 
човека, до оформянето им като фундаментално измерение на човешкото битие и до 
свързването им със самата природа на човека, с реалния живот на хората.  

След съществено развитие и изкристализиране, в съвременното правно 
мислене концепцията за правата на човека е достигнала относително завършен 
макар и доста усложнен вид.  

Правата на човека са онази проява на правото, чието определение от гледна 
точка на справедливостта е еднозначно. Те са винаги и само справедливи. При това 
не само универсалните права на човека, които са проектирани във вечната и 
абсолютна справедливост, но и онези, възникнали при определено състояние на 
обществото и оправдани от важимата за това състояние справедливост.  

Правата на човека са абсолютно справедливи най-напред в смисъл, че са 
обективно оправдани. 

Те представят като нормативна претенция действителни и екзистенциално 
първични потребности и предполагат една  изначална способност на обществото да 
ги задоволи. Тези права и особено техният най-рутинен пласт са абсолютно 
справедливи с това, че са присъщи на всеки, за всяко общество и при всички 
условия.  

Затова във Всеобщата декларация за правата на човека и в другите 
международни актове е казано, че трябва да бъдат съблюдавани универсално от 
всички държави, независимо от техния обществено политически ред.  
Тези права са безусловни в смисъл, че не са обвързани от конкретен принос на 
личността. Те са абсолютни в целия смисъл на това понятие. Нормират само права, 
необвързани с кореспондиращи задължения. Правата на човека са извън 
                                                 
139 Докладът е изнесен на конференция на тема: “Хармонизация на европейското и българското 
право”, проведена на 26, 27 и 28 май в Слънчев бряг 



идеологически феномен, от което произтича и необходимостта от утвърждаване на 
тяхното всеобщо разбиране и всеобщо уважение. Това означава да се признае 
необходимостта от "всеобща философия на правата на човека", която се приема в 
основните си положения от всички и която обединява всички.  

Във връзка с очертаването на основните характеристики на правата на 
човека, трябва да се направи разграничение между "права на човека" и редица 
други видове права, битуващи в правното съзнание. Със създаването на 
историческата Декларация за правата на човека и гражданина от 1789 г. в 
юридическата мисъл се вписва сравнително трайно разграничението между "права 
на човека" и "права на гражданина".  

Марксистката правна доктрина дълги години отрича понятието "права на 
човека" и издига своеобразна концепция на "подарени" права, за които се дължи 
благодарност и признателност. Това в науката се свързва с патерналистичния 
характер на тоталитарната държава, при което социалните и икономически права се  
идеологизират и превръщат в повод за пропаганда. Същевременно в  тоталитарната 
държава се утвърждават фактически, а понякога и юридически, права и привилегии 
за избрано малцинство.  

Същевременно в различни публикации се срещат като понятия: "човешки 
права", "фундаментални права", "основни права", "основни човешки права", "права 
на гражданина", "конституционни права", "права на човека", 'права на гражданина". 
Всеки един от тези термини има  определено значение, но в науката няма единство 
относно точните им конотати.  

Права, които поради някаква необходимост могат да се упражняват само във 
взаимодействие с другите, се наричат "колективни права". Неразбирателството 
започва, когато се стигне до това да се поставят дадени права в определена 
категория. Така някои причисляват гражданските и политическите права към 
категорията на индивидуалните права, а икономическите и социалните към 
категорията на колективните. Разграничението обаче не винаги е съвсем ясно и 
определимо.  

Термините "права на човека" и "основни права" предполагат различни 
концепции. Терминът "основни права" показва базисния характер на правата. Той 
представя концепцията на Grundnorm, основната норма, в светлината на която, 
трябва да се разглежда всяка друга норма. Този термин е по-характерен за 
немското право и научна литература.  Институционализацията на правата на човека 
неизбежно повдига въпроса за отношението права на човека - държава, което от 
своя  страна формира и гарантира изпълнението на тези права. За съвременното 
човечество, съществено значение има Международната харта за правата на човека. 
Тя е представлява комплекс от международноправни актове, които са свързани 
помежду си. Тя включва следните документи: 

 Всеобща декларация за правата на човека. 
 Международен пакт за граждански и политически права. 
 Международен пакт за икономически, социални и културни права. 
 Двата факултативни протокола към Международния пакт за граждански и 
политически права. 

 Необходимо е също да се спомене и Хартата за основните права, залегнала в 
договора за Конституция на Европа. 

Неделима част от Договора Конституция на Европа е Хартата за основните 
права. Хартата гарантира зачитането на човешкото достойнство; правото на живот; 
забраната на изтезания и всички форми на нечовешко и унизително отношение; 
правото на свобода и сигурност; личния и семейния живот; свободата на мисълта, 



съвестта и вероизповеданието; свободата на изразяване и правото на достъп до 
информация; правото на образование; правото на предприемаческа дейност; 
правото на собственост; равенството пред закона; зачитането на културното, 
религиозното и езиковото разнообразие; равенството между мъже и жени; 
интеграцията на хората с увреждания; правото на достъп до правосъдие и 
справедлив съдебен процес; презумпцията за невинност и правото на съдебна 
защита и т.н.  Хартата е неразривна част от конституцията. Тя важи за всички 
европейски институции и за страните членки, прилагащи правото на ЕС. От края на 
60-те години практиката на Съда на ЕО въздига в основни принципи на правото на 
Общността някои предимно икономически основни права на лицата, като правото 
на собственост, правото на свободна икономическа дейност и др. Заради 
активността на Съда на ЕО в това отношение се приема, че той е институцията, 
допринесла за конституционализирането на общностното право. Постепенно обаче 
зачестяват случаите, в които Съдът на ЕО – при търсенето на баланс между 
накърнените лични основни права и икономическите цели на Общността – отдава 
по-голяма стойност на общите пред индивидуалните ценности. Това поражда 
конфликт между националните конституционни съдилища и Съда на ЕО по 
отношение на неговата юрисдикция да се произнася по основните права. Освен 
противоречието национално / общностно право се очертава и конфликт между 
общностното право и защитата по Европейската конвенция за правата на човека и 
основните (ЕКПЧ) в рамките на Съвета на Европа. Това се дължи на някои 
разминавания между практиката на Съда на ЕО и Съда по правата на човека в 
Страсбург, както и на нежеланието на Съда на ЕО да се подчини на юрисдикцията 
на Съда в Страсбург. В резултат на натрупването на тези противоречия 
институциите на ЕО се ангажират с инициативи за формулиране на ясен 
ангажимент на Общността за спазването на основните права. Така през 1977 г. 
Европейската комисия, Европейският парламент (ЕП) и Съветът на министрите 
(СМ) приемат Съвместна декларация, с която се ангажират да спазват човешките 
права . През 1979 г. следва неуспешно предложение на ЕК Общността да се 
присъедини към ЕКПЧ. ЕП на свой ред афишира подкрепа за основните права, като 
приема Декларация за основните права и свободи през 1989 г. През 1996 година, по 
искане на СМ, Съдът на ЕО приема Становище, че Общността не е компетентна да 
се присъедини към ЕКПЧ, тъй като страните-членки не са й прехвърлили изрично 
компетентност за това. Частичното кодифициране на постиженията в областта на 
опазването на човешките права с Договорите от Маастрихт (1992 г.), Амстердам 
(1997 г.) и Ница (2000 г.) не включва изрично прехвърляне на компетентност от 
страните-членки към ЕО в сферата на защитата на основните права. Всички тези 
събития предпоставят създаването на Хартата за основните права в ЕС. Друг 
фактор, влияещ на възникването на идеята за Хартата, е стремежът на 
европейските народи към все по-засилена интеграция във все повече области, 
надхвърлящи чисто икономическото сътрудничество. Първите стъпки на този 
процес датират може би още от утвърждаването на ролята на ЕП – първо чрез 
въвеждането на преките избори (1979 г.), след това със значителното разширяване 
на процедурата за съвместно решение (поетапно при всички изменения на 
учредителните договори). По-късно политическата интеграция се изразява със 
създаването на европейското гражданство и института на омбудсмана (1992 г.), 
както и чрез включването в учредителните договори на разпоредбата на чл. 6 
Договора за ЕС (ДЕС) (бивш чл. F) за зачитането на основните права като 
принципи, общи за страните членки, така както са гарантирани от ЕКПЧ и както 
произтичат от общите им конституционни традиции. Тези стъпки за 



конституционализиране на съществуващата Общност логично подновяват идеята 
за създаване на Конституция на ЕС. Именно Хартата изпълнява тази роля. 
Многообразието на причините за създаването на Хартата е път към осмислянето на 
значението й за политиката на ЕС: 

Проблем с нивото на защита. Някои немски автори смятат, че нивото на 
защита в ЕО е по-ниско от това, което се осигурява от немския конституционен 
съд. Нивото на защита на правата според Хартата да бъде по-високо, тъй като тя 
дава възможност за разширяване на материалния обхват на правата. Така Хартата 
може да установи по-високо ниво на защита, чрез формулиране на права, които не 
са били формулирани до сега, или пък чрез изключване на някои ограничения, 
които са съществували за тези права до момента .  

Липса на политика за човешките права. Истинският проблем на ЕО според 
Джоузеф Уейлър е, че липсва политика за човешките права, с всичко, което 
произтича от това: комисар, генерална дирекция, бюджет и хоризонтален план за 
действие, за да превърне тези права в действащи, след като са вече включени в 
договорите и са правно защитени в европейските съдилища. Според авторът, много 
по-полезно би било просто изменение на договорите, което да закрепи активната 
защита на човешките права като една от политиките на ЕО в чл. 3.  

Нужда от конституционна легитимация Според някои автори, Хартата ще 
допринесе значително за конституционното развитие на ЕС. Като действие със 
символно значение от политическа гледна точка, то ще действа в посока на 
утвърждаване легитимността на ЕС пред европейските граждани. Те ще бъдат по-
наясно със своите права. Други автори сочат, че Хартата замества една формална 
европейска Конституция с формална йерархия (като във федералните държави), за 
да запази оригиналния за Европа принцип “пръв между равни” – primus inter pares. 
Иначе Европа би се лишила от важно достижение – принципа на конституционна 
толерантност  

Разширяването. Включването в ЕС на бившите комунистически страни от 
Централна и Източна Европа се нуждае от подкрепа по отношение на спазването на 
човешките права. Още повече, че институциите по ЕКПЧ може да се окажат 
неспособни да се справят с ефективното прилагане на човешките права в 
Централна и Източна Европа и да се окажат отслабени, което налага Общността да 
си има своя Харта и да не зависи от системата в Страсбург.  

Повече видимост чрез изброяване на правата в писан каталог. Най-често се 
сочи, че писан каталог на правата би ги направил по-очевидни. Освен това всички 
субекти на правото на ЕО/ЕС ще имат по-голяма представа за това какви са техните 
права. Хартата допринася  за по-голяма последователност при тълкуването на 
Учредителните договори, така че да не се дава различна тежест на човешките права 
в различните контексти на общностното право в сравнение с ЕКПЧ, Европейската 
социална харта, и при други международни договори, съдържащи основни права. 
Уейлър изразява някои опасения за приемането на отделен от учредителните 
договори списък на правата. Причината е, че обвързващият характер на Хартата ще 
унищожи оригиналния подход на Съда на ЕО, ориентиран според нуждите на ЕС. 
Съществува опасност при изрично изброени права Съдът да не може да се 
отклонява от този списък, което ще предизвика “затвореност” на практиката  

Реформа на съдебната система на ЕО. Създаване на конституционен съд. 
Една от движещите сили при създаването на Хартата бе надеждата, че 
дългоочакваната реформа в съдебната архитектура на ЕО най-сетне ще се 
осъществи. Количеството дела пред Съда на ЕО е огромно, той е с обща 
юрисдикция без специализация по конкретни въпроси. Уместно би било да се 



създаде конституционен съд, който единствено да тълкува учредителните 
договори. Въпреки тези идеи за Хартата като инструмент за засилване реформата в 
съдебната архитектура на ЕО, прилагането й няма да промени съществуващата 
реалност. За това ще бъде необходима изричната воля на политическия елит.  

Заобикаляне на възможността за присъединяване към ЕКПЧ При приемането на 
Хартата позицията на някои правителства и на много наблюдатели на процеса бе, 
че ЕО/ЕС трябва да се присъедини към ЕКПЧ. Затова някои смятат, че работата по 
Хартата може да се възприеме като заобикаляне на възможността да се приемат 
клаузи в учредителните договори, съгласно които да е възможно присъединяването 
към Конвенцията. Този извод се омаловажава след като става ясно, че в мандата на 
работната група по Хартата в Европейския конвент вариантите за интегриране на 
Хартата и за присъединяване към ЕКПЧ не се разглеждат като взаимно 
изключващи се. Това, което предстои да се реши, е как да се избегне различното 
тълкуване на основните права от Съда в Люксембург и Съда в Страсбург, като се 
разработи добър механизъм за координация между тези две съдилища.  

Политически причини Счита се, че Хартата е с политическо значение, защото 
пропагандата на човешките права в света без ЕС да е формално обвързана с тях 
отслабва позицията на ЕО (Хартата би могла да се превърне в правно основание за 
съвместни действия на общностно ниво за преодоляване на явления като 
вътрешнополитическа нестабилност или заплаха за човешките права в някоя страна 
членка). 

Икономически причини Нуждата от нарастване на легитимността, паралелно 
с нарастването на компетентността на ЕО в редица области като Сътрудничеството 
в правосъдието и вътрешните работи и Икономическия и валутен съюз, довежда до 
необходимост от ясно определяне на правата, така че те да бъдат възприети като 
балансиращ елемент при задълбочаване на икономическата интеграция. Друг 
аргумент е глобализацията на европейската икономика, което води до 
неблагоприятни социални последици в и извън Общността, а това налага 
социалните права да бъдат по-добре защитени.  

На практика,  мненията за обвързващата сила на Хартата до подписването на 
Договора  се разделяха. Някои автори считат, че Хартата е еманация на общите 
конституционни традиции на страните-членки и по такъв начин формира част от 
acquis communautaire, дори и да не е част от ДЕС. Според други Хартата трябва да 
се счита за това, което личи от нейната форма – политическа декларация на права и 
свободи и широко формулирани принципи. Според ЕК,  Хартата ще стане 
задължителна чрез практиката на Съда на ЕО, въздигаща я в принадлежаща към 
основните принципи на правото на ЕО. Това развитие е факт и най-новата 
юриспруденция в ЕО го доказва.  
Източниците на правата и свободите, включени в Хартата, са конституционните 
традиции и международните задължения, общи за страните членки, учредителните 
договори, ЕКПЧ, Социалните харти на Съвета на Европа и на ЕС, някои други 
международни договори, практиката на Съда на ЕО и на Съда по правата на човека, 
вторично право на ЕО. 

Хартата за основните права е консолидирано изброяване на защитените в ЕС 
основни права. Тя не пречи на системата по ЕКПЧ , не създава нови правомощия 
или цели на Общността или Съюза, нито изменя съществуващите, определени в 
Договорите. Нуждата от компромис се проявява както в процеса на приемането на 
Хартата, така и в двусмислеността на някои нейни разпоредби. Тя съдържа права, 
които съответстват по съдържание на правата, предвидени в ЕКПЧ, и в същото 
време е възможно да се предвиди по-висока защита в ЕС. Адресирана е към 



институциите на ЕО/ЕС и страните-членки, само когато прилагат общностни 
норми, но в същото време включва права, за които са отговорни само страните-
членки, например правото на стачка . Тя поставя гражданина в сърцето на 
европейската интеграция, но му отрежда много ограничен достъп до Съда на ЕО, 
тъй като запазва действащия в момента режим и т.н. Участващите в работната 
група по обсъждане на съдбата на Хартата смятат да запазят текста на Хартата 
така, както е одобрен от Европейския съвет през 2000 г  

Въпросът за бъдещето на Харатата бе централен в дебата за бъдещето на 
Европа и формира основна тема в работата на Европейския конвент. Въпросът за 
Хартата бе неразривно свързан с ангажимента на ЕО към спазването на основните 
права, решаването на който определя легитимността на Съюза и на целия 
интеграционен проект. 

В крайна сметка, тя бе интегрирана в Конституцията за Европа, като се 
превърна в стожер и основен поддокумент, гарантиращ спазването и защитата на 
основните права на гражданите на ЕС. От друга страна, Хартата засяга от една 
страна отдавна утвърдените ценности и принципи на демократичното общество, а 
от друга въплъщава непрестанно разширяващия се обхват на европейската идея за 
все по-тесен съюз между народите на Европа. Неоспоримо обаче, е нейното 
значение за общата политика  на ЕС. 

Всеобщата декларация за правата на човека /ВДПЧ/ е приета през 1948 
г. След създаването на ООН е сформирана комисия за правата на човека, която има 
като основна задача да подготви международен договор за правата на човека. През 
1947 г. Комисията подготвя декларация, която е наречена всеобща. ВДПЧ се 
приема от общото събрание на ООН с резолюция. Тя, въпреки че формално не е 
договор, а декларация с незадължителен характер, на практика се спазва като 
договор. Значението на ВДПЧ е огромно. В нея за пръв път се посочват видовете 
права на човека - граждански, политически, икономически, социални и културни 
права. Заедно с това се разграничават и отделните права във всеки основен вид. 
ВДПЧ започва с изброяване на гражданските и политически права. Те са: право на 
живот, свобода и лична неприкосновеност, забрана на робството, забрана на 
изтезанията и жестокото, нечовешко и унизително третиране, забрана на 
произволния арест, право на справедлив съдебен процес, презумпцията за 
невиновност или право на обвиняемия да бъде считан за невинен до доказване на 
противното, забрана за придаване обратна сила на наказателния закон, свобода на 
словото и вероизповеданията, свобода на събранията, свобода на придвижване, 
право на собственост, право на политическо убежище, право на участие в 
управлението на държавата, право на достъп до общинските и държавни служби. 
На второ място във ВДПЧ са посочени икономическите и социални права, които са: 
право на работа, закрила срещу безработица. право на равно възнаграждение за 
равен труд, право на почивка и отдих, включително периодичен платен отпуск, 
право на всеки човек на жизнено равнище, необходимо за поддържане на неговото 
и на семейството му здраве и благосъстояние, право на образование. Културните 
права, посочени в ВДПЧ са: право на всеки да участва в културния живот на своята 
държава, право на всеки гражданин да ползва достиженията на науката. 

ВДПЧ предвижда възможности за ограничаване упражняването на правата 
на човека, но само при определени условия: ограниченията да са наложени със 
закон, т.к. законът като акт на законодателната власт на всяка държава придобива 
най-голяма публичност в сравнение с актовете на другите власти и ограниченията 
могат да се налагат само, когато това се налага за да се защити обществен интерес 
или когато без тях биха се нарушили правата на другите членове на обществото. 



Освен ВДПЧ,  Международната харта за правата на човека включва и 
Международния пакт за граждански и политически права /МПГПП/ и 
Международния пакт за икономически, социални и културни права 
/МПИСКП/. Те са приети през 1966 г. И двата пакта започват по еднакъв начин, с 
едни и същи разпоредби, а именно с правото на самоопределяне на всяка нация. 
Това се е наложило, т.к. при тяхното изготвяне се е стигнало до извода, че не може 
една държава да осигури спазването на правата на човека, ако самата тя не е 
независима.И двата пакта съдържат институционален механизъм и процедури за 
защита правата на човека. И т.к. са договори, за разлика от ВДПЧ те включват и 
задължения за ратифициралите ги държави. 
МПГПП съдържа каталог на правата, квалифицирани вече от ВДПЧ като 
граждански и политически, като включва и някои нови права, например : 

 Забрана за задържане за неизпълнение на договорно задължение 
 Право на всяко дете да придобие гражданство - правото е включено с цел да 
се избягва апатризма. 

 Право на всички лица, лишени от свобода да бъдат третирани с човечност. 
Същевременно някои от правата, посочени в ВДПЧ липсват в МПГПП - 

правото на собственост, правото на убежище, правото на гражданство на всеки. 
Липсата им се дължи на факта, че за разлика от декларацията, която е формално 
незадължителна пакта , като договор обвързва държавите с международноправни 
задължения. Държавите при дискусиите относно сключването на договора не са 
успели да постигнат единомислие относно тези важни права, кумулиращи в себе си 
политически и идеологически противоречия между различните държави. МПГПП 
предвижда възможност за ограничаване упражняването на някои от правата 
предвидени в него при следните условия: да е налице обществена опасност в 
държавата, ограничаваща правата, ограничаването да съответства по интензитет на 
реалната опасност, която го обуславя, след отпадането на опасността правата 
трябва да бъдат възстановени. Ограничаването на правата може да става само със 
закон и е допустимо само в полза на обществен интерес или ако без него 
неоправдано биха се нарушили правата на другите. Съществуват права, които при 
никакви условия не могат да се дерогират: Такива са правото на живот, забраната 
за мъчения, забраната на робството, забраната за задържане поради неизпълнение 
на договорно задължение, забраната за придаване обратна сила на наказателния 
закон, свободата на мисълта, съвестта и религията. Последната част от 
Международната харта за правата на човека да двата факултативни протокола към 
МПГПП. Те се отнасят основно до процедурата за подаване на индивидуални 
жалби от гражданите на държавите, ратифицирали пакта срещу нарушени техни 
права. За да е допустима такава жалба пред компетентните инстанции, тя трябва да 
е преминала всички степени на съдебната система в собствената си държава. 

Независимо дали правата на човека ще бъдат определени като "новата 
универсална религия на човечеството"(Н. Неновски), "специфична даденост и 
висша проява на правото" (М. Михайлова), "като феномени на правото, като 
юридически явления"(Д. Милкова) или "атрибут на всяко разумно същество във 
всяка епоха и на всяко място" (С. Ангеловска), те си остават неотменими и 
неотчуждаеми за човешкия индивид. Правата на човека несъмнено представляват 
основен постулат на съвременното цивилизовано правно мислене. Като 
своеобразен юридически аналог на свободата на човешката личност, те се осмислят 
днес като основен критерий за прогресивността на правото. В световен мащаб това 
означава доближаване до възможността за създаване на единен правов ред, както и 
засилване на процесите на обмен и интеграция в правната сфера.  
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Младен Исаев Колев, студент ІV курс, Програма „Право”, НБУ 

Резюме: Обстоятелствата, при които вредоносното 
деяние не е обществено-опасно, са изрично предвидени в 
Наказателния кодекс. Те са неизбежна отбрана (чл. 12 
НК), задържане на престъпник (чл. 12а НК), крайна 
необходимост (чл. 13 НК) и оправдан стопански риск (чл. 
13а НК). 

1. Същност на неизбежната отбрана 
Неизбежната отбрана е най-типичното обстоятелство, при което 

извършеното вредоносно деяние не е общественоопасно. Нейната същност се 
заключава в разрешеното от закона увреждане на едно лице - нападател, с цел 
пресичане на отрицателното му поведение. По този начин, като дава възможност на 
гражданите да отблъскват всяко непосредствено и противоправно нападение чрез 
причиняване вреди нападателя, неизбежната отбрана се явява своеобразно средство 
за защита на съществуващите обществени отношения.  

Според чл. 46 от Закона за задълженията и договорите, вредите причинени на 
нападателя при неизбежна отбрана не подлежат на възстановяване. 

Неизбежната отбрана се състои от два взаимно свързани елемента -нападение и 
защита, които имат свои характерни особености. 

1.1. Нападението при неизбежна отбрана 

1.1.1. Същност на нападението 
По смисъла на чл. 12, ал. 1 НК нападение е всяка човешка проява, която създава 
опасност от увреждане на правно защитени интереси. Не е необходимо проявата 
да бъде осъществена по волята на своя субект, т.е. да съставлява деяние. Дори 
неволните човешки прояви се определят като нападение, щом като са от естество 
да увредят съществуващите обществени отношения. 

Обикновено нападението се осъществява чрез активно човешко поведение, 
изразяващо се в нахвърляне, връхлитане върху някого или върху нещо, с цел да 
бъде унищожено, ограбено и пр. Макар и по изключение, пасивноо човешко 
поведение също може да се оцени като нападение. Това са случаите, в които 
“нападателят” е бил длъжен да действа (лекар да окаже помощ на болен или 
родилка, водач на превозно средство да окаже помощ на пострадалите от 
транспортна злополука, в която е участвал и др.) и неговото бездействие създава 
непосредствена опасност от отрицателни изменения в действителността. Когато 
обаче такава опасност липсва, бездействието не може да се третира като нападение. 

В по-голямата си част нападенията се извършват умишлено, но някои 
непредпазливи деяния също налагат използването на активна защита. Ето защо 
неизбежната отбрана е допустима и срещу деяния, извършени по непредпазливост. 
Неизбежната отбрана предполага нападение, което не е позволено от закона. Затова, 
когато “отбраняващият се” съзнателно провокира с активни действия нападение с 
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цел да лиши от живот или да причини телесна повреда на определено лице, не може 
да се позовава на неизбежна отбрана. От друга страна, на деянията, извършени при 
неизбежна отбрана не може да се отговори с неизбежна отбрана, тъй като 
нападнатият има право да се защитава и неговото деяние не може да се третира като 
нападение. 
 Деянието, извършено в състояние на крайна необходимост е 
общественополезно. Засегнатите от него са длъжни да го търпят и не могат да му се 
противопоставят, т.е. това деяние макар и вредоносно, също не е нападение по 
смисъла на чл. 12, ал. 1 НК. 
 Видно е, че особеностите на нападението могат да бъдат различни. То може 
да е или да не е деяние, да е действие или бездействие, да е умишлено или 
непредпазливо.  

1.1.2. Обект на нападението 
Обект на нападението при неизбежната отбрана може да бъде не само 

животът на гражданите, но и всички държавни, обществени и лични 
правнозащитими интереси - външната и вътрешната сигурност, собствеността, 
здравето, свободата, честта, половата неприкосновеност на личността, личните 
имуществени права, общественият ред и спокойствие и др.  

1.1.3. Субект на нападението 
 Субект на нападението при неизбежна отбрана може да бъде всяко 
физическо лице. Не е необходимо то да е достигнало определена възраст или да 
действа в състояние на вменяемост, т.е. нападателят може да бъде и 
наказателнонеотговорно лице. 

1.1.4. Непосредственост на нападението 
Неизбежната отбрана е допустима, само когато нападението е 

непосредствено, а то е такова от момента на започването му до момента на неговото 
приключване. Това са времевите граници, в които причинените на нападателя вреди 
ще са при неизбежна отбрана. Ето защо е необходимо посочените два момента да 
бъдат точно определени във времето.  

а. Започване на нападението  
 В практиката се приема, че нападението е започнало, не само когато е 
започнало самото увреждане на съществуващите обществени отношения, но и 
когато е създадена реална опасност от увреждането им. Така например, ако 
нападателят действа с огнестрелно оръжие или нож. 

б. Приключване на нападението 
Нападението е приключило при няколко хипотези. Общото за всички тях е, 

че опасността от увреждане на обществените отношения е отминала, поради което 
вредите, причинени на нападателя, няма да са при неизбежна отбрана. 
 На първо място, нападението е приключило, когато неговият обект е 
окончателно увреден и няма какво повече да се защитава чрез неизбежна отбрана.  

На второ място, нападението е приключило, когато нападателят го е 
прекратил. Прекратяване ще е налице, когато по собствени подбуди или обективна 
невъзможност да го продължи, нападателят е дал външен израз на отказ от по-
нататъшните действия, застрашаващи живота и здравето на нападнатия - захвърляне 
на оръдието, с което се осъществява нападението, напускане на местоизвършване на 
деянието и др. 

На трето място, нападението е приключило, когато нападателят е приведен в 
състояние, в което не може да го продължи. 
 След като нападението е вече приключено, деянията на нападнатия могат да 
се оценят само като извършени в състояние на силно раздразнение, но не и като 



извършени при неизбежна отбрана. Общото между тях е, че и в двата случая има 
упражняване на насилие или друго противоправно действие. При неизбежната 
отбрана обаче, отбраняващият се уврежда нападателя в момент, когато нападението 
продължава, и целта му е да го отблъсне. В условията на чл. 118 и 132 НК деецът, в 
състояние на силно раздразнение, извършва убийството или нанася телесната 
повреда, след като нападението е вече прекратено. 
 1.1.5. Противоправност на нападението 
 От значение за наличието на неизбежна отбрана е онова непосредствено 
нападение, което е и противоправно.  

Противоправно е нападението, с което се засягат правно защитени интереси. 
Разпоредбата на чл. 12, ал. 1 НК не уточнява дали става дума за противоправност 
въобще или само за наказателна противоправност. В съдебната практика се приема, 
че не е необходимо нападението да осъществява и състав на престъпление. Това 
означава, че като нападение може да се определи и поведение, което не е 
наказателнопротивоправно. Така например, нападението, осъществено от малолетен 
или невменяем не е престъпно, но е противоправно. Накратко - противоправно е 
всяко нападение, което нападателят няма право да извърши, а нападнатият не е 
длъжен да претърпи.  
  

1.2. Защитата при неизбежна отбрана 

1.2.1. Същност на защитата 
 Същността на защитата при неизбежна отбрана се изразява в причиняване 
вреди на нападателя в рамките на необходимите предели. Така, чрез увреждане на 
самия нападател или на негови права и интереси, се създава фактическа 
невъзможност той да продължи нападението или у него се създава мотив да го 
преустанови. Най-често нанесените вреди имат личен характер, като се уврежда 
живота или здравето на нападателя, или се засяга свободата му. Възможно е обаче и 
всякакво друго увреждане на неговите права. 
 Вредите, които защитата причинява, трябва да засягат само личността или 
правата на нападателя. Недопустимо е при неизбежна отбрана да се причиняват 
вреди на трети лица. Само в случай, че нападението се извършва в условията на 
посредствено извършителство, вреди могат да се причиняват и на посредствения 
извършител, и на използваното като оръдие лице, което пряко осъществява 
изпълнението на нападението. 
 Не е необходимо отбраната да бъде единствено средство за защита. 
Нападнатият може, но не е длъжен да се откаже от активна защита, да бяга или да 
търси помощ от трети лица или от държавни органи. Когато обаче нападението се 
извършва от невменяеми или малолетни, които той познава, трябва при възможност 
да избегне увреждането им. 

1.2.2. Субект на защитата 
 Неизбежната отбрана е упражняване право на защита, при която както 
нападнатият, така и всяко друго лице, могат да причинят вреди на нападателя с цел 
отблъскване на неговото нападение. Законът предоставя това право на всеки 
гражданин, без да е необходимо да се търси намесата на специализираните 
държавни органи. Що се отнася до длъжностните лица, натоварени за борба с 
правонарушенията, те не само морално, но и служебно са задължени да отблъснат 
нападението, а бездействието им е нарушение на службата и може да бъде 
престъпление. 



2. Превишаване на пределите на неизбежната отбрана 
Неизбежната отбрана изключва обществената опасност на извършеното при 

условията й деяние и дава възможност за защита чрез причиняване вреди на 
нападателя. Тя обаче не е право за неограниченото му увреждане. Личността и 
правата на последния продължават да са обект на правна защита и след като той е 
предприел непосредствено и противоправно нападение. Не може например пазачът 
на овощната градина да убие крадец, когото е видял да пълни багажника на 
автомобила си с ябълки. В чл. 12, ал. 2 НК е установено изискване, според което не 
трябва да има явно несъответствие между характера и опасността на нападението и 
тези на защитата. В противен случай е налице превишаване на пределите на 
неизбежната отбрана, при което отбраняващият се носи наказателна отговорност и е 
длъжен да възстанови причинените с деянието си вреди.  

За превишаване на пределите на неизбежната отбрана може да става дума, 
само когато са налице останалите й елементи - непосредствено и противоправно 
нападение, което се отблъсква чрез причиняване вреди на нападателя. В противен 
случай няма да е налице положение на неизбежна отбрана и следователно няма как 
да бъдат превишени нейните предели.   
 Същността на превишаването на пределите на неизбежната отбрана се състои 
в това, че на нападателя са нанесени ненужно големи вреди, които чувствително 
надхвърлят необходимото за отблъскване на нападението.  

Предварителното разрешаване на въпроса, относно превишаването на 
пределите на неизбежната отбрана за всеки конкретен случай е невъзможно. Поради 
това в чл. 12, ал. 2 НК е използвана обща формулировка - явно несъответствие 
между характера и опасността на нападението и на защитата.  

Характерът на нападението се определя от социалната значимост на обекта, 
срещу който то е насочено, а неговата опасност от това, дали съответният обект е 
само застрашен или е започнало неговото увреждане, до каква степен е достигнало 
последното, каква е вероятността да се стигне до окончателно увреждане на този 
обект. 

Изискването за съответствие между нападение и защита не трябва да се 
разбира в смисъл, че защитните действия не трябва да се насочват към места, 
уязвими за живота и здравето на нападателя. Законодателят не е поставил такова 
изискване, тъй като то води до намаляване ефективността на неизбежната отбрана. 
Освен това, нападнатият не е длъжен да се защитава със средства и по начин, 
съразмерни на средствата и начина на нападението. Това в повечето случаи е 
невъзможно, също намалява ефективността на неизбежната отбрана и затова 
противоречи на чл. 12, ал. 2 НК. Както вече се изтъкна, важното е да няма явно 
несъответствие между защитата и нападението, а не на кое място и с какво ще бъде 
засегнат нападателят. 

Превишаване на пределите на неизбежната отбрана е налице, само ако 
несъответствието между нападение и защита е явно, а то е такова, когато е ясно 
изразено и не буди никакво съмнение. Това означава, че всяко колебание по въпроса 
за превишаване на пределите на неизбежната отбрана следва да се решава в полза на 
субекта на защитата. 

3. Случаи, в които няма превишаване на пределите на неизбежната отбрана 

3.1. Ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или взлом 
в жилище - чл. 12, ал. 3, т. 3 НК 



Под “насилие” в случая следва да се разбира всяко физическо въздействие 
върху нападнатия, независимо дали това е отбраняващият се или друго присъстващо 
лице. Насилието може да приеме различни форми - от брутално физическо блъскане 
до опит за убийство. 
 Понятието “взлом” включва всяко преодоляване на преграда, здраво 
направена за защита на лица или имот.  
 “Жилище” по смисъла на тази разпоредба е всеки обект, който се използва за 
обитаване, независимо от това какво представлява (самостоятелна еднофамилна 
сграда; апартамент в жилищен блок, вилна сграда, фургон, използван за вила или за 
обитаване от работници при строеж, палатка и т.н.), къде се намира (в 
регулационните граници на град, село, вилна зона или вън от тях -  хижа, фургон за 
работници и т.н.), дали е напълно завършен, отговаря ли на архитектурните, 
санитарните и други изисквания и дали се обитава временно (стая в хотел, вила, 
палатка) или постоянно. Не са жилище по смисъла на тази разпоредба гаражът и 
дворът на къщата. 
 Очертаното в чл. 12, ал. 3, т. 3 НК нападение се характеризира с особена 
интензивност. Наред с това то пряко и грубо нарушава неприкосновеността на 
жилището, която е изрично прогласена от чл. 33, ал. 1 от Конституцията. Нещо 
повече, нападнатият не може да знае с каква цел нападателят иска да проникне 
насилствено или с взлом в жилището. Тази цел може да бъде убийство или жестоко 
изтезание, за да бъде принуден нападнатият да посочи къде има скрити пари или 
други ценности. “При тези условия отбраната на нападнатия, включително чрез 
убийство на нападателя, не може да бъде окачествена като превишаване на 
пределите на неизбежната отбрана.” (Р. 19/97 на КС на РБ). 

3.2. Ако нападението не може да бъде отблъснато по друг начин - чл. 12, 
ал. 3, т. 6 НК  
 Посочената разпоредба изразява самата същност на неизбежната отбрана, а 
именно, че тя е винаги позволена, когато противоправното нападение не е могло да 
бъде отблъснато по друг начин освен този, който отбраняващият се е използвал. 
Когато има само една възможност за защита, не съществува друг какъвто и да е 
способ за отблъскване на нападението и отбраняващият се не разполага с по-меки 
средства за опазване и охраняване на обекта на нападение, отбраната е всякога 
необходима и в пределите на действително причинените вреди. Ето защо, дори ако 
тези вреди съставляват убийство пак няма да е налице превишаване на пределите на 
неизбежната отбрана. 

4. Ненаказуемост на превишаването на пределите на неизбежната отбрана 
Съгласно чл. 12, ал. 4 НК при превишаване пределите на неизбежната 

отбрана, поради уплаха или смущение, деянието е ненаказуемо. Това е така, защото 
в тези случаи деецът се намира в особено психическо състояние - уплаха (силен 
страх) или смущение (дезориентиране и объркване), което ограничава в значителна 
степен възможността му правилно да прецени обстановката и да се защитава в 
пределите на неизбежната отбрана. Деецът обаче ще отговаря имуществено за 
причинените вреди на нападателя, при условие, че е действал виновно. 

Уплахата и смущението са психически състояния, които възникват внезапно. 
Поради това разпоредбата на чл. 12, ал. 4 НК не намира приложение в случаите, 
когато отбраняващият се е очаквал нападението и се е подготвил да го отблъсне - 
въоръжил се е, намерил е помощници и др. 



5. Правно положение на лицата, задължени да осъществяват неизбежна 
отбрана 

При неизбежна отбрана е по-особено положението на лицата, които по закон, 
правилник или разпореждане са натоварени да бдят за опазване на живота или 
правата на гражданите, обществения ред, собствеността. Такива са съответните 
служители в МВР, МО и др. Когато тези лица осъществяват неизбежна отбрана, 
трябва да имат предвид разгледаните до тук правила, които важат и за тях. 
Едновременно с това обаче, посочените категории служители следва да съобразяват 
поведението си и със законовите и подзаконови нормативни актове, които уреждат 
правилата за тяхната дейност. Така например, докато при отблъскване на 
нападението гражданите поначало са само морално задължени да участват, 
служителите на МВР, по силата на своето служебно положение, са винаги 
задължени да сторят това. Ако те не действат достатъчно активно или бездействат, 
може да отговарят по чл. 387 НК.  

При неизбежна отбрана гражданите не са длъжни да подбират средствата и 
начините за отблъскване на нападението, стига това да не води до превишаване на 
пределите на неизбежната отбрана. Съответните служители обаче са длъжни да 
действат така и с такива средства, че да причинят възможно най-малки вреди на 
нападателя. В чл. 78 и 79 ЗМВР е изрично указано, че полицейските органи могат да 
използват физическа сила и помощни средства в точно определени случаи, само ако 
служебните им функции не могат да бъдат осъществени по друг начин. Освен това 
използването на физическа сила и помощни средства поначало е допустимо след 
предупреждение и трябва да бъде съобразено с конкретната обстановка, характера 
на нарушението на обществения ред и личността на правонарушителя. При 
използването им полицейските органи са длъжни по възможност да пазят здравето и 
да вземат всички мерки за опазване живота на лицата, срещу които са насочени. Що 
се касае до използването на оръжие, разпоредбата на чл. 80 ЗМВР  постановява, че 
това е крайна мярка. 
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Николай Петров, Програма „Право”, НБУ 
 
 Безспорно е, България е на прага на Европа в буквалния и преносния 
смисъл. Както често сме свикнали  родните ни политици да казват: “никога не сме 
били по-близо до Европа и до европейските ценности”. Но членството на България 
в Европейския съюз се оказва трудна и отговорна задача, а изискванията, които 
страната ни трябва да изпълни се оказват по-многобройни, отколкото сме очаквали. 
За обикновения гражданин на повърхността изпъкват предимствата от членството 
ни в ЕС, но за бизнеса и законотворците е ясно, че наред с положителните страни, 
страната ни ще се сблъска и с много непредвидени трудности. Именно затова 
Националната програма за въвеждане на европейското законодателство е само едно 
от многото рамкови планове и програми, свързани с интеграцията на страната ни. 
Без да се впускам в подробности, ще уточня, че само в областта на околната среда и 
здравеопазването, са сключени повече от десет подобни споразумения. 
 Несъмнено хармонизацията на законодателството включва много раздели и 
групи, но аз ще обърна внимание на “Химикалите и генетично модифицираните 
организми” и по специално производството, опаковането, класифицирането и 
етикетирането на съществуващи и нови химични вещества и препарати. 
 В миналото контролът по производството и разрешаването за производство 
на препарати, които действат на микроорганизми, инсекти, плесени, гризачи и 
други се осъществяваше от Министерството на здравеопазването. Вносителите 
подаваха легализиран превод на чуждата документация и получаваха разрешение 
за внос и продажба. Съвсем не така прост беше въпроса с месните производители 
на препарати, отрови и други химикали. Нужно беше да се подготви техническа 
спецификация, в която подробно да се опише производствения процес, 
технологичните линии, последователността на смесване, концентрациите и всички 
останали етапи от производствения процес. След одобряване на самата техническа 
спецификация беше необходимо да се направи химически анализ на мостра от 
продукта и едва тогава се получаваше разрешително за производство. Това по мое 
мнение беше една добре работеща система, която позволяваше бърз, качествен и 
периодичен контрол, не само на крайния продукт, а и на условията на труда, 
съответствието на описаните и действително влаганите в производството суровини 
и материални и не на последно място на вредните емисии и местоположението на 
производствените мощности. Самото одобряване на технологията отнемаше на 
бизнеса около месец, а събираните такси бяха по-скоро поносими. 
 С влизане в сила на “Наредба 44 за условията и реда за пускане на пазара на 
биоцидни препарати”, процедурата по разрешаването на тези препарати много се 
промени и сериозно се усложни. Контролът по пускането на пазара и 
разрешаването на производството премина към две министерства:  Министерството 
на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването. Специална 
комисия под контрола на двете министерства осъществява документален контрол 
на подаваните документи, а самото разрешително се подписва от Министъра на 
здравеопазването.  
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Изяснявайки старият и новият режим, аз имам намерение да ви запозная с 
подробностите и новите реалности, с които се сблъсква българският производител 
на “прага на Европа”. Ще ви поставя въпроси, на които се надявам, че всеки сам ще 
може да си отговори, но най- важно според мен е да попитам: “Не е ли редно 
законотворецът да се съобрази с добрите отработени в практиката процедури, а не 
да превежда сляпо, закони които са писани за друга икономическа и технологична 
реалност?” 
 Освен Наредба 44, във връзка с хармонизацията съгласно евро директивите 
се наложи да бъдат приети още: “Закон за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества, препарати и продукти”, “Наредба за реда и начина на 
класифицирането, опаковането и етикетирането на съществуващи и нови химични 
вещества и препарати”, “Наредба за реда и начина на нотифициране на нови 
химични вещества”, “Наредба за реда и начина на оценка на риска за човека и 
околната среда от нотифицирани химични вещества” и още много други. По-важно 
в конкретния случаи,  е не броят на законите и наредбите, а реалната полза от тях. 
Естествено положителният ефект от тези норми ще проличи, но за жалост това не 
може да стане “за ден” и аз се питам: “Защо въпросната Наредба 44, която 
трябваше да влезе в сила на 01.01.05 все още не действа адекватно?”, “Защо се 
заблуждаваме, че изискванията който развитите общества за изпълнили за 50 
години, ние ще изпълним за 5месеца или година?”, “Нима не наивно да мислим, че 
добра лабораторна и производствена практика се гради със закон, дори и този 
закон да е обединил в себе си най-доброто от всички действащи в страните членки 
такива закони?” 

Продължавам с описание на реалната ситуация.  
Влизането в сила на Наредба 44 беше отложено за средата на 2005г. 

Последва ново отлагане за началото на 2006г. И днес в средата на годината тя 
отново не действа напълно. Почти всичко на пазара продължава по старо му. 
Нередовните производители, продължават да са нередовни и продължават да са 
“неуязвими”, защото нямат седалище, адрес на производствено предприятие, да не 
говорим за “евро разрешителни”. Сериозните и принципните производители 
продължават да се сблъскват с нелоялната конкуренция, която спъва интереса за 
инвестиции в областта на нови високотехнологични и екологични технологии и 
така всичко се затваря в един порочен кръг. Всичко това, защото заветната дата 
01.01.07 наближава, таксите ни трябва да станат европейски, изискванията също. 
 За регистрация на биоциден препарат всеки български производител трябва 
да отдели сума 150 пъти по-висока отпреди. Срокът за получаване на разрешително 
е 3 пъти по дълъг,  а несигурността, че всеки момент някоя наредба може да бъде 
изменена с оправданието “евроинтеграция”, превръща бизнесът в заложник на 
чиновници, норми и безкраен низ от разрешителни. Но с какво помага всичко това 
българската продукция да е по-конкурентоспособна? Лично според мен 
българската “хармонизация” е криво разбрана. Не е необходима на всяка цена, а 
сроковете които си залагаме  за изпълнението на една или друга наредба, на един 
или друг закон са нереални и несъответстващи на българската икономическа 
ситуация.  
 Излизайки от рамката на конкретната тема поставих много въпроси. 
Въпроси, които  ще оставя без отговор с надеждата, че съществуват и управляващи, 
които да са запознати с реалността, такава каквото я виждам аз в очите не на 
чуждите, а на българските инвеститори, защото за тях “евроинтеграция” не е само 
понятие, а и “начин на живот”. 
 



ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ И 
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София Николова, студент Програма „Право”, НБУ 

 
I. Определение за реклама. Правни характеристики 
Рекламата се заражда през XIX в. със средствата за масово осведомяване. 

Според Европейската асоциация на рекламните агенции (ЕААА): “реклама е всяка 
платена форма на контролируемо въздействие, което се осъществява чрез 
средствата за масова комуникация за представяне и налагане на стоки или услуги в 
интерес на известен източник.” Тази дейност вече се определя като петата сила в 
обществото след печата. 

Като институт на медийното право рекламата е от особено важно 
значение, тъй като това е правният инструмент за осугуряване на финансирането на 
всяка медия. Въпреки че няма отделен закон за рекламата, нормативната 
регламентация в отрасловите и специални закони е детайлна и обемна. 

Най-широко и пълно от гледна точка на дефинираните цели на института 
и характерните елементи на понятието е легалното определение на „реклама” в 
двата основни правни източника за електронните медии – Европейската конвенция 
за трансгранична телевизия (ЕКТТ) И Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). В т.12 
на параграф 1 на ЗРТ българският законодател почти буквално е пренесъл текста на 
чл.1 на ЕКТТ, съгласно който „реклама е всяко публично съобщение, включено в 
програмата на радио- и телевизионен оператор, във връзка с търговия, работа, 
занаят или професия, имащо за цел да насърчи продажбата, покупката или 
наемането на стока или услуга, включително недвижима собственост, да съдейства 
за популяризирането на кауза или идея или да предизвика друг ефект, желан от 
рекламиращия. За това съобщение на рекламодателя е предоставено време в 
програмата срещу заплащане или друго подобно възнаграждение. Този вид 
публично съобщение не включва телевизионния пазар. „  

Съгласно легалната дефиниция, дадена в чл. 29, ал.1 от Закона за защита 
на потребителя и правилата за търговия рекламата е „всяко направено съобщение 
във връзка с търговия, занятие или професия с цел да се стимулира реализация на 
стоки или услуги” 
Съгласно Директива на ЕС „Телевизия без граници” „телевизионна 

реклама" е всяка форма на съобщение, излъчена срещу заплащане или подобно 
възнаграждение или излъчена за целите на само-представянето, от обществено или 
частно предприятие, във връзка с търговия, работа, занаят или професия с цел да се 
насърчи продажбата на стоки и услуги, вкл. недвижима собственост, или права и 
задължения срещу заплащане. 
 Спрямо всеки от елементите на понятието законодателят е поставил редица 
ограничения и изисквания, които целят защитата на интересите на гражданина в 
качеството му на  зрител, потребител и рекламодател. В множество случаи е трудно 
да се даде абсолютно точна оценка, дали е налице рекламна форма или е налице 
нарушение на някое от тези ограничения. Основният критерии следва да бъде дали 
наприлагането на рестриктивната регламентация на рекламния институт нарушава 
нечии права и законни интереси. Разглеждайки отделните характеристики и 
ограничения, трябва да изясним отговора на въпроса, какви са интересите, които 
законодателят цели да защити чрез ограничителните норми, определящи границите 
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на най-популярния, но и най сложен медиен институт-ракламата. В основата на 
института е желанието на рекламодателя за предаване на определено внушение, за 
достигане на определено послание до максимално широка аудитория. Това е 
основната цел на рекламата. В рамките на определени нормативни ограничения, 
продиктувани преди всичко от морала, етиката, стремежа за предпазване от вредно 
въздействие върху малолетни и непълнолетни и защитата на потребителя и 
конкурентната среда, на практика посланието, което ракламата цели да предаде, е 
напълно свободно и неограничено. В рамките на закупеното от медията средство за 
обективиране на желаната цел рекламодателят може да представи всяко послание, 
което не е изрично забранено от повелителна законова разпоредба. 

 

ІІ. Реклама и спонсорство 
За електронните медии най-близкият институт то рекламата е този на 

спонсорството. Този извод се налага не само от систематичното тълкуване на 
Закона за радиото и телевизията, който развива двете понятия в общ раздел, но и 
от близката им природа-те са средство за финансиране на медийте. Това, което 
ги отличава, са преди всичко тяхната цел и обект, а не формата. Спонсорството е 
невъзможно без обект-програма или предаване, а такъв обект липсва при 
рекламата. Тя няма връзка с предаванията и не черпи своята ефективност от 
обвързването си с техните художествени качества, а само с тяхната гледаемост и 
рейтинг.  

Може да се твърди, че целите на спонсора и рекламодателя до голяма 
степен се припокриват, защото в основата е желанието за предаване на 
определено внушение, достигането на определено послание до максимално 
широка аудитория. Целта на рекламата обаче е значително по-широка. 
Спонсорският институт  реализира своята цел с популяризиране на 
„качествените характеристики” на спонсора- име, търговска марка, продукция и 
дейност.  Рекламата доразвива тази цел като подчертава защо тези качества са 
важни. Рекламната цел се постига, когато до аудиторията достигне посланието, 
желано от рекламодателя. В рамките на определени ограничения посланието, 
което рекламата цели е напълно свободно и неограничено.  

Важна разлика между двата института е и начинът на данъчното облагане. 
Рекламата се признава изцяло за разход на рекламодателя, а спонсорството се 
облага с данък. (чл. 35, ал.2 Закон за корпоративното подоходно облагане).  

При рекламата има редица конкретни ограничения, целящи защита на 
зрителския интерес, които липсват при спонсорството, както и конкретно 
ограничен обем на рекламно време на час. 

 
ІІІ. Реклама и телевизионен пазар 

От една страна се вижда комерсиалният характер на телевизионния 
пазар, от друга той не е и типично рекламно съобщение. Промените в 
европейското медийно право са свързани главно с усъвършенстването на 
рекламния пазар. Главата, посветена на рекламата и спонсорството от 
Директивата “Телевизия без граници”, е допълнена с разпоредби, които 
регулират телевизионния пазар. Конвенцията също ще претърпи някои промени 
в тази насока. В чл. 2 телевизионният пазар ще бъде включен със самостоятелно 
легално определение, а в обяснителния доклад ще бъдат описани някои основни 
видове телепазарни предавания: телепазарен спот, който е подобен на 



рекламния, телепазарни програми  - включени в други програми без телепазарно 
съдържание специално като изолирани програми или телепазарни прозорци, и 
изцяло телепазарни предавания. 

Радио- и телевизионният пазар е дефиниран в Допълнителните 
разпоредби на ЗРТ като „всяко пряко предложение към аудиторията, излъчено с 
цел продажба или доставка на стоки или услуги, включителни имоти, права и 
задължения срещу заплащане”. Това, което отличава рекламата от телепазарния 
прозорец е изискването той да е с минимално времетраене от 15 мин. и да 
представлява пряк и директен призив за покупка или използване на конкретен 
продукт или услуга. Реално телепазарните предавания като форма се използват 
само от специализираните канали, тъй като общият сбор за времето за реклама и 
телепазар на трябва да надвишава 20% от цялата програма на операторите.   

 
II. Основни елементи в регулирането на рекламата съгласно 

Директивата „Телевизия без граници” и Европейската конвенция за 
трансгранична телевизия 

Глава трета от Конвенцията за трансгранична телевизия е  посветена изцяло 
на телевизионното рекламиране. Директивата “Телевизия без граници” го урежда 
по аналогичен начин в глава четвърта заедно със спонсорството. И Конвенцията и 
Директивата предвиждат, че страните могат да създават по-строги правила в 
областта на телевизионната реклама, когато това е нужно за балансиране на 
интересите на рекламодателите и на зрителите, като специално се вземат предвид 
защитата на плурализма на информацията и културната функция, осъществявана от 
телевизията. 

Чл.7, ал 2 от Конвенцията и чл.16 от Директивата уреждат закрилата 
на децата и непълнолетните при излъчването на програмите. Въпросът за 
децата – обект на рекламата, е поставен като морален и се анализира във връзка 
с техните психологически способности в определени възрасти да разбират целта 
на отправеното рекламно послание. Заключението е, че телевизионната реклама, 
насочена към детската аудитория трябва да бъде забранена. Първите стъпки в 
това отношение са направени от Швеция и Норвегия, където е забранено 
излъчването на телевизионни реклами, насочени към децата по националните 
телевизии. Рекламите преди и след детски предавания също са забранени. 

Категорично е забранено рекламирането на цигари и тютюневи 
изделия и в Конвенцията, и в Директивата.  

Рекламирнето на алкохолни напитки пък са разрешени, но с редица 
ограничения (в чл. 15 на двата акта). Те не трябва да са насочени към 
непълнолетните. Освен това употребата на алкохол в рекламата не трябва да се 
свързва с по-високи физически постижения или с управлението на автомобил. 

Забранени са и рекламите на фармацефтични продукти, които могат 
да бъдат доставени само по рецепта в предаващата страна. За рекламирането на 
този вид продукти важат принципите за честност, истинност, доказаност и над 
всичко – съобразеност с изискването за запазване на индивида от увреждане. 

Рекламодателите не трябва да влияят на съдържанието на програмите. 
Подсъзнателната и скритата реклама за забранени.  

Рекламите трябва да се рапознават като такива, т.е. те трябва да се 
излъчват на рекламни спотове. Правилото за поместването на рекламите в 



програмата е те да бъдат излъчвани в паузите между програмите или в самата 
програма, ако тя има такава, но е разрешено и вместването им по време на други 
предавания, при условие че това не нарушава целостта на програмата и правата 
на авторите са защитени. Предаването на аудио-визуални произведения като 
игрални и телевизионни филми може да бъде прекъсвано за реклами при 
положение, че тяхното програмно времетраене надвишава 45 минути. То може 
да бъде прекъснато веднъж на всеки изтекъл период от 45 минути. Друго 
прекъсване е разрешено ако програмното времетраене надвишава поне с 20 
минути два или повече пълни периода от 45 минути. 

И двата акта предвиждат ограничения във времетраенето на рекламата. 
Таванът е 15% от дневното програмно време и до 20% от всеки час. В случаите 
на телевизионен пазар първият процент може да бъде увеличен до 20%, а самите 
директни предложения към публиката за покупка, продажба или наемане на 
стоки или услуги не могат да надвишават един час на ден. 

Рекламите не трябва да бъдат заблуждаващи и да засягат интересите на 
потребителите. Лъжлива, заблуждаваща реклама е тази реклама, която въвежда в 
заблуждение относно производителя, продукта или целевата група адресати 
(клиентите). Тя може да повлияе върху икономическата сфера на поведение на 
определени субекти и да породи негативни ефекти за конкурентните 
производители. 

За да се определи една реклама за лъжлива, трябва да се държи сметка 
за: същността на продукта и неговата композиция; цената, количеството, 
следствия от употребата му; резултати от направените му тестове; права по 
отношение на индустриална, търговска, интелектуална собственост и т.н.  

 

III.Oпределение за сравнителна реклама 
Сравнителна реклама е всяка реклама, която пряко или косвено 

идентифицира конкурента или предлагани от него стоки или услуги.  
Сравнителната реклама е разрешена, когато:  
1. не подвежда лицата, до които е адресирана или достига;  
2. сравнява стоки или услуги, задоволяващи еднакви потребности или 
предназначени за една и съща цел;  
3. сравнява обективно съществените, сравнимите и характерните 
черти на сравняваните стоки и услуги, включително техните цени;  
4. не води до объркване на рекламодателя с неговите конкуренти или на 
търговски марки, търговски имена, други отличителни белези, стоки или 
услуги на рекламодателя с тези на неговите конкуренти;  
5. не води до дискредитиране или опетняване на търговските марки, 
търговските имена, други отличителни белези, стоките, услугите, 
дейностите или положението на конкурентите;  
6. сравнява стоки с едно и също наименование за произход;  
7. не извлича нелоялно предимство от известността на търговската марка, 
търговското име или други отличителни белези на конкурентите или от 
наименованието за произход на конкуриращи се стоки;  
8. не представя стоките или услугите като имитация или копие на стоки или 
услуги със запазена търговска марка или име.  



Когато със сравнителна реклама се промотира дадена стока или услуга, 
трябва точно да се определят или крайният срок на промоцията или да се 
съобщи изрично, че предложението е до изчерпване на наличностите. 

ЕС задължава всяка държава членка да превиди адекватни и ефективни 
мерки за контрола на заблуждаващата реклама, за да може да се гарантира 
свободата и лоялната конкуренция в целия ЕС. 

Въпреки общите за всяка страна членка препоръки от ЕС, може да се 
каже, че законодателството във връзка с рекламата в различните страни е 
различно. Ще разгледаме някои страни представителки на Европейския съюз, 
също Канада и накрая България. 

Дания 
 Органът за контрол на това, което се определя като заблуждаваща 

реклама се нарича Омбудсман за защита на потребителите. Той може да действа 
по собствена инициатива или да бъде сезиран от лице с правен интерес от 
защита на накърнени права от лъжлива реклама. Омбудсманът не е длъжен да 
разглежда всяка жалба. Той избира по коя от тях да започне процедурата по 
защитата на потребителските права и интереси.  

Франция 
Във Франция съществува Кодекс за потреблението, който пресъздава в 

разпоредбите си общностноправните формулировки на понятията заблуждаваща 
реклама, сравнителна реклама и др. Рекламодателят трябва да може във всяко 
време да докаже твърдените качества на стоките и услугите. 

Нарушенията във връзка със заблуждаващата реклама се констатират от 
определени органи. 

Така например съществуват независими органи като Комисията за 
реклама на терапевтични средства. Друг орган е BVP – Бюро за контрол на 
рекламите, което е натоварено да следи спазването на рекламните принципи при 
рекламните анонси. 

Във Франция потребителят е защитен и от търговците, които идват в 
дома му или на работното място и предлагат стоки и услуги – нещо, което 
навлезе и в България. 

След като вече веднъж е проникнала във Франция, рекламата попада 
под юрисдикцията на френското законодателство. Кодекса на потреблението 
регламентира заблуждаващата реклама, като я забранява поради наличието на 
умисъл за заблуда на потребителя. Кодексът урежда и сравнителната реклама, 
която макар и разрешена, е силно ограничена. Непредвидено задължение в 
директивите на ЕС, но налично във Франция е преди да се излъчи такава 
сравнителна реклама, тя трябва да се обсъди от професионалисти с тази област. 

Също така, употребата на френски език е задължителна в 
аудиовизуалната, писмената или говорната реклама. Същото важи и за 
рекламните съобщения по Интернет. 

Рекламата на алкохол е ограничена. Единствено пресата и радиото, и 
то в точно определени времеви пояси, могат да рекламират алкохол. Забраната 
важи и за рекламата на алкохол по Интернет. Всяка допустима реклама трябва 
да се придружава от надписа “Употребата на алкохол е опасна за здравето”. 



Рекламата на цигари е абсолютно забранена. За нея съществува 

генерална забрана. Не важи само за магазините за цигари. 

Рекламата на лекарства – допуска се такава реклама, но само за 
лекарства, които не се приемат по изрично лекарско предписание. 

Рекламният e-mail e често срещано явление. Международния кодекс за 
реклама при международна търговия забранява изпращането на подобни 
съобщения. Такава е тенденцията в Европа и Америка. Що се отнася до 
рекламата на цигари и алкохол по Интернет, тя няма граници. В Канада и САЩ 
законодателството е по-либерално, както в повечето европейски страни. Във 
Франция действа законът на получателя на рекламното съобщение. 

Канада 
Канадската юриспруденция допуска потребителите  да се жалват пред 

правителството, дори и без да са купили стоки или услуги при следните 
хипотези: 

- Заблуждаваща реклама; 
- Лъжливо деклариране на качествата на даден продукт; 
- Двойно етикетиране – когато на етикет с по-ниска цена е  
- залепен такъв с по-висока; 

- Пирамидална продажба – стоки, предлагани чрез каталог и  
- рекламни агенти, които “вербуват” други агенти, което увеличава 

печалбата им; 

- Реклама – примамка: рекламира се даден продукт, който 
- служи за примамка на клиента да купи друга по-скапа стока; 

Гражданите на Канада могат да се обърнат към Бюрото по конкуренция, а 
когато спорът е относно етикетирането на хранителни продукти – към 
Агенцията за инспекция на хранителни стоки. 

Съществува и Съвет за реклама – състои се от представители на 
рекламодателите, рекламни къщи и агенции, медиите и потребителите. 

Рекламата в българското право.   
Провъзгласеният от Коституцията принцип на свободна стопанска 

инициатива включва в себе си и свободата за рекламиране на стоки и услуги, в 
това число и на кабелни услуги. Също така българската юриспруденция трябва 
да се съобрази с Директивата, която касае заблуждаващата реклама на ЕС, 
сравнителната реклама на ЕС и др. 

Българското право урежда рекламата в голям брой закони. Самият термин 
реклама има легална дефиниция – “всяко направено съобщение във връзка с 
търговия, занаят или професия с цел да стимулира реализация на стоки и 
услуги”. Съществуват редица правила и изисквания за излъчване и извършване 
на реклама и може да се каже, че въпросът за рекламата е добре изследван в 
българското законодателство. 

Закон за тютюна и тютюневите изделия: Според него се забранява 
рекламирането на тютюн и тютюневи изделия извън предприятията, където те се 
произвеждат и извън обектите, в които се извършва търговия с тях. 

 



Закон за хазарта: Забранява се прякото рекламиране на хазартни игри чрез 
средствата за масово осведомяване. 

 
Закон за радиото и телевизията: В глава четвърта, озаглавена „РЕКЛАМА, 

РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОНЕН ПАЗАР” И СПОНСОРСТВО подробно е 
регламентирана рекламата като правен институт. Основните принципи на 
рекламата, които са залегнали в Директивата „Телевизия без граници” и 
Европейската конвенция за трансгранична телевизия, са провъзгласени и в Закона 
за радиото и телевизията. Рекламата следва да е съобразена с изискванията за 
лоялна конкуренция съгласно действащото законодателство. Рекламата не може да 
насърчава поведение, вредно за здравето или личната сигурност на гражданите, 
както и поведение, с което се уврежда околната среда. Не се допуска 
разпространяването на реклама, съдържаща порнография или подтикваща към 
насилие и към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите 
морални норми. Не се допуска разпространяването на реклами, които са основани 
на национална, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация. В 
рекламите, насочени към децата или в които участват деца, трябва да се избягва 
всичко, което може да влияе отрицателно на тяхното физическо, умствено и 
нравствено развитие. Забранена е скритата реклама. Рекламиращият е длъжен да не 
оказва влияние върху съдържанието на програмите. В рекламите не могат да се 
използват държавният герб, химнът на Република България, лица на изборни 
длъжности в държавното управление, както и гласовете и образите на действащи в 
операторите журналисти - водещи на новини, на политически и икономически 
предавания. Рекламите на стоки и услуги, за чието производство или търговия се 
изисква специално разрешение, могат да бъдат включвани в програмите на радио- 
и телевизионните оператори само след като рекламодателят представи 
необходимото разрешение. Забранява се всякаква реклама на цигарени изделия и 
на тютюнопушенето.  

Въведени са и специални изиквания за рекламата на всички видове алкохолни 
напитки. 
1. да не е насочена към малолетни и непълнолетни или да се излъчва в предавания 
за тях; 
2. да не използва малолетни и непълнолетни като изпълнители; 
3. в съдържанието на рекламата употребата на алкохол да не се свързва със спортни 
постижения или с управлението на превозни средства; 
4. да не се твърди, че алкохолните напитки притежават терапевтични качества, 
имат стимулиращ или успокояващ ефект, или че решават лични проблеми; 
5. да не насърчава прекалената консумация на алкохолни напитки; 
6. да не подсказва, че високото алкохолно съдържание допринася за положителните 
качества на алкохолните напитки.  

Забранено е и рекламирането на наркотици и на други психотропни 
вещества. 
  Рекламата на лекарствени средства и на медицинско лечение се включва в 
програмата само ако те са съобразени с изискванията на действащото 
законодателство. Не се допуска рекламата на лекарствени средства и медицинско 
лечение, разрешени за ползване само по лекарско предписание. 

Много важно е рекламата трябва ясно да се разпознава като такава и да бъде 
отделена от другите части на програмата чрез визуални или звукови средства. 

 Рекламата се включва в програмите под формата на рекламни блокове. По 
изключение в програмите могат да бъдат включени и отделни реклами. Рекламата 



може да бъде включена и в самото предаване само при условие, че не се нарушават 
неговата цялост и качество и че са гарантирани авторските права. В предавания, 
съставени от отделни части, рекламите могат да бъдат разполагани между тези 
части. При предаване на спортни събития и състезания рекламите се разполагат 
между отделните части или в прекъсванията на събитието или състезанието. 
Реклами не се допускат по време на национални чествания и религиозни 
служби. Не се прекъсват за реклама новини, политически и икономически 
коментари и анализи, документални филми и детски предавания. Не се допускат 
платени репортажи в новини и политически предавания. 

 Общото времетраене на рекламата за всяка отделна програма не може да 
надвишава: 

• за БНТ - 15 минути на денонощие и 4 минути на час; 
• за БНР - 6 минути на час; 
• за останалите радио- и телевизионни обществени оператори - 6 минути на 

час; 
• за търговските оператори - 15 на сто от програмното време за деня и 12 

минути на час; 
• Българската национална телевизия има право да използва до една трета от 

общия обем на рекламното време за денонощието в часовия пояс от 19,00 до 
22,00 ч. 
 
Закон за здравето: С оглед на това да се ограничат дейностите за 

въздействие върху рисковите за здравето фактори се забранява пряката реклама 
на спиртни напитки. Непряката реклама на спиртни напитки и рекламата на 
вино и бира не може да е насочена към лица под 18-годишна възраст, както и да 
се излъчва в предавания или да се публикува в печатни издания, предназначени 
за тях; да използва лица под 18-годишна възраст като участници; да свързва 
употребата на алкохолни напитки със спортни и физически постижения или с 
управление на превозни средства; да съдържа неверни твърдения относно полза 
за здравето, социално или сексуално благополучие или да представя 
въздържанието или умереността в отрицателна светлина. Непряката реклама на 
спиртни напитки не може да се излъчва в радио- и телевизионни предавания 
преди 22,00 часа. 

Закон за защита на потребителите: С оглед на налагане на ясни и 
общовалидни пазарни механизми и защита на конкурентната среда 
законодателят е въздигнал спазването на правилата за лоялна конкуренция в 
основно изискване към отправяното от рекламодателите послание. Рекламата е 
институт, както на медийното, така и на търговското право, и безспорно е 
средство, което пряко въздейства на пазара. Рекламата следва да бъде 
съобразена с изискванията за лоялна конкуренция съгласно действащото 
законодателство. Чл. 31, ал.1 от ЗЗК забранява нелоялната конкуренция чрез 
приписването на несъществуващи качества на стоки и услуги при сравняване 
със стоки и услуги на конкурентите, както и приписването на несъществуващи 
недостатъци на стоки и услуги на конкурентите. С чл.33 на ЗЗК се въвежда 
забрана за имитация-чрез външен вид, опаковка наименование и други белези, 
които заблуждават и могат да доведат до заблуждение относно произхода, 
производителя, продавача, начина и мястото на производство. В основата на 
забранителните норми, гарантиращи лоялна конкуренция, стои стремежът на 
законодателя да защити производителите, субектите, предлагащи продукти на 



пазара, като им гарантира равни и справедливи условия. В не по-малка степен 
във фокуса на законодателя приоритет е и защитата на зрителя, читателя, 
гражданина в качеството му на потребител. Тя е в основата и на забраната за 
въвеждане в заблуждение и непочтена реклама.  

Заблуждаваща е всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително 
по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе лицата, до които 
е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо 
поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент. 
Непочтена е всяка реклама, която:  
съдържа елементи на дискриминация или накърнява човешкото достойнство; цели 
да предизвика безпокойство или страх или използва тези чувства и липсата на опит 
от страна на потребителите; обещава лесни печалби; чрез представянето й по 
начин, подобен на този на известни производители, създава объркване сред 
потребителите на стоката или услугата; може да причини морални или умствени 
смущения у деца; използва данни за превъзходството на рекламираните стоки или 
услуги, които не могат да бъдат проверени; използва елементи на насилие.  

 

СПОСОБИ ЗА БОРБА СЪС ЗАБЛУЖДАВАЩАТА И НЕПОЧТЕНА РЕКЛАМА 
Важно от практическа гледна точка е да се отбележи, че отговорност за 

нарушаването на нормативните забрани относно заблуждаващата или 
непочтената реклама, носят рекламодателят и рекламната агенция, а не медията. 

Способите за борба със заблуждаващата и непочтенна реклама са два: 
административен и съдебен. По административен ред санкции относно 
рекламата могат да се налагат на основание разпоредбите относно 
административно-наказателната отговорност. По съдебен ред всяко лице в 
правен интерес може да предяви иск срещу рекламодателя и рекламната 
агенция, както и да иска спирането на излъчването на заблуждаваща или 
непочтенна реклама и да получи обезщетение за вредите, които е претърпяло от 
тях. Правен интерес ще има конкурентът на рекламиращия, който предлага 
стоки и услуги, които са взаимнозаменяеми с рекламираните и който е загубил 
или не е могъл да привлече клиенти в резултат на излъчване на порочната 
реклама. 

За извършване на заблуждаваща, непочтена и неразрешена сравнителна 
реклама на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и 
юридическите лица - имуществена санкция в размер от 1000 до 15 000 лева, 
предвижда Законът за защита на потребителите, който бе приет днес изцяло от 
парламента на второ четене.  

Който не изпълни разпореждане на Комисията за защита на потребителите за 
спиране на излъчването на такъв вид реклами, се наказва с глоба, а едноличните 
търговци и юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 5000 до 25 000 
лева,  

 

IV.Техническа реклама по Интернет. 
Тя има много форми. При липса на изчерпателно определение на рекламата 

една web-страница може да се зачете за електронна реклама. Необходимо е да се 
зачете дефиницията за реклама в Директивата за заблуждаващата реклама, която 
гласи, че това е всяка форма на комуникация, осъществявана в областта на 



индустрията, търговията и занаятите, с цел популяризиране на доставката на 
блага и услуга, в това число недвижими имоти, права и задължения. 

Web-страницата не се предлага директно на потребителя. Той влиза в нея, 
ако желае. Възможно е тя да има повече информационно отколкото рекламно 
значение. Тя не служи само за популяризиране на стоката и услугата, но и за 
нейното пряко продобиване. Проектът за директива на Европейския парламент и 
съвет предвижда в чл.6, че цялата търговска комуникация трябва да бъде ясно 
определена като такава, а тя е такава, когато потребителят може да получи 
стоките и чрез сключване на договор on-line. Според същия проект за Директива 
за електронна търговия се предвижда в чл.4 свободен режим за предложения без 
никаква зависимост от оторизиране от власти, институции и др. 

Рекламиращия е технически затруднен да селектира страните, до които 
иска да достигне неговата реклама. Възможно е при някои законодателства 
рекламата да се окаже, че нарушава правовия ред в страната. За да се избегне 
това, различните юриспруденции трябва да създадат общи рамки с правила, 
уреждащи всякаква реклама, достигнала до територията на страната.  

Възможно е на конкретно лице да бъде предложена за закупуване стока 
или услуга вън от рамките на някаква търговия. Повечето европейски 
юриспруденции разграничават този тип предложение от рекламата. При него е 
характерно някакво “ходатайстване”, “молба”. Тази практика трябва да бъде 
забранена. Това е принципът, заложен в Директивата 97/7/СЕ за защита на 
потребителя при дистанционни продажби, и Директива СЕ от Декември 97г. за 
защита на личните данни в телекомуникационния сектор. 

Интернет е регулирано и регулируемо място. Пред хората, които се грижат 
за него стоят сериозни проблеми – как кибер пространството да остане свободно 
и демократично и как все пак да бъде регулирано. Нещата в момента са в ръцете 
на различни предимно щатски институции, макар и Европейската комисия и 
Световната организация за интелектуална собственост да имат глас.  

Новите форми на реклама, опиращи се на чудесата на техниката и на 
бързото технологично развитие, поставят редица проблеми от социален, 
психологически, морален и юридически характер. В предложенията за 
изменение на Директивата “Телевизия без граници” Европейската комисия не 
взема категорично становище за уреждането на технологичните новости 
специално в областта на рекламата. С изключение на телепазара не е 
предложено нищо, което да излиза от рамките на досегашното регулирне, като 
извинението е, че липсва практика. 

На среща на националните регулаторни власти в областта на 
радиоразпръскването, проведена през Декември 1995 г., единият от докладите е 
на тема “Новите медии и проблемите, които стоят пред регулаторите”. 
Анализите водят до два извода: неоходимо е проблемите, породени от 
навлизането на новите технологии в телевизионната дейност и специално в 
рекламата, да бъдат уредени комплексно; самите норми трябва да бъдат гъвкави 
и да насърчават, а не да поставят бариери пред новостите. 

За сега европейските страни не бързат с разработването на конкретна 
регулативна рамка, тъй като надделява мнението, че подобни действия могат да 
се окажат прибързани. Усилията се насочват главно към техническото 
преобразуване за преминаване към дигитално предаване на програми. Целта е да 



се изчака натрупването на практика както в областта на различните нови форми 
на реклама, така и в областта на радиоразпръскването въобще. 

Действието на Конвенцията и на Директивата и успешното решаване на 
трансграничните проблеми на телевизионното излъчване в Европа логично 
водят до идеята за разработване в бъдеще на световен международен акт в тази 
област. Изгразждането на информационно общество и технологичният напредък 
са двата фактора, които ще ускорят осъществяването й. Опорни пунктове на 
такава конвенция ще бъдат принципите на предаването, приемането и 
препредаването, на рекламата и спонсорството и на защита на непълнолетните.  
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ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО ПРИДОБИТО 
ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ 

 
Стефка Попова, студент V курс, Програма „Право”, НБУ 

 
С приетия на 16 февруари 2005г. Закон за отнемане в полза на държавата на 
имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД), обнародван в ДВ бр.19 
от 1 март 2005г., се отменя Закона за собствеността на гражданите (ЗСГ) и се прави 
опит за преодоляване на слабостите в съществуващата до този момент правна 
уредба във връзка с принципа, че имущество, придобито от престъпна дейност, 
следва да бъде отнето в полза на държавата. Законът е насочен към пресичане на 
възможностите за извличане на облаги от престъпна дейност и предотвратяване 
използването на такива облаги за извършване на нови престъпления или други 
правонарушения като създаде условия и ред за блокиране и отнемане в полза на 
държавата на имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност. 
Законът е разработен в съответствие с основните правни актове на Европейския 
съюз в борбата срещу прането на пари, с препоръките на Международната група за 
борба срещу изпирането на пари, както и с опита на Ирландия, Холандия, Дания, 
Австрия и други държави, като за осъществяване на неговите цели е предвиден 
международен обмен на информация.  
Макар изброените задачи да са свързани основно с предмета и целите на 
наказателното производство, ЗОПДИППД няма наказателно-правен характер, а е 
насочен към ефективно противодействие на престъпността чрез унищожаване на 
икономическите й основи. В него е уреден механизъм за прилагане на държавна 
принуда в случаите когато определено имущество е придобито от престъпна 
дейност, но не може да бъде възстановено на пострадалия или отнето в полза на 
държавата изцяло или отчасти по силата на НК. Отнемането на имущество по 
ЗОПДИППД обаче няма за цел да замести наказателноправните мерки, а да ги 
допълни, като се прилага отделно от тях. То не може да се характеризира нито като 
конфискация, нито като отнемане в полза на държавата по смисъла на НК. Според 
вносителите си законът е насочен към целите на наказателната превенция, тъй като 
чрез отнемането се предотвратява използването на придобитите материални блага 
за финансиране на други престъпления и правонарушения. По отношение на 
престъпните деяния, за които наказателното производство не е започнало, той също 
препятства и трансформирането на придобитото в друг вид имущество, укриването 
или изнасянето му в чужбина. 
Упражняването на правата на държавата по закона е свързано с давностен срок. Те 
се погасяват с изтичането на 25-годишна давност, която започва да тече от датата 
на придобиване от лицето на съответното имущество. Държавата носи отговорност 
по Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани за 
вредите - резултат от незаконни действия или бездействия на нейни органи при 
упражняване на правомощията им по ЗОПДИППД. 
Производството по отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от 
престъпна дейност, се провежда при: 1) установяване посредством проверка по 
реда на закона от органите на териториална дирекция на учредената със закона 
Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, че 
дадено лице притежава имущество със значителна стойност, за което може да се 
направи основателно предположение, че е придобито пряко или косвено от 
престъпна дейност; 2) наличие срещу това лице на започнало наказателно 
преследване - повдигнато обвинение при предварителното производство, а при 



дознанието - разпит в качеството му на уличен или предприемане срещу него на 
мерки на процесуална принуда, за извършено престъпление по някои от съставите 
от НК, към които препраща чл.3, ал.1 от закона.  
Производство се образува и когато наказателното производство не е било 
започнато или започнатото е било прекратено поради това, че деецът е починал, 
или след извършване на престъплението е изпаднал в продължително разтройство 
на съзнанието, което изключва вменяемостта; последвала e амнистия, или 
наказателното производство е спряно на някое от основанията на чл.25 от НПК.  
Производство се провежда също така и в случаите, когато е установено имущество 
със значителна стойност, придобито от престъпна дейност, извършена в чужбина, 
която не попада под наказателната юрисдикция на Република България. Анализът 
на текста сочи, че в този случай се касае за извършено деяние, което отговаря на 
признаците на някое от посочените престъпления и е установено с влязла в сила 
присъда на чуждестранен съд, призната у нас по реда на предвиденото в НПК 
производство. Този извод произтича от липсата в разпоредбата на термина 
“започнало наказателно преследване” и замяната му с “престъпна дейност”, която 
от своя страна може да бъде доказана само с влязла в сила осъдителна присъда.  
 В хода на производството се предоставя възможност на лицата, които ще бъдат 
засегнати от евентуалното отнемане, да защитят своите права, като докажат 
законния произход на притежаваното имущество. Законът посочва правните белези 
на това имущество: в употребения в чл.1, ал.1 термин “имущество” се включват 
всички права, които са прехвърлими и имат парична стойност - движими вещи, 
недвижими имоти, права върху вещи и др.; производството се провежда за 
отнемане в полза на държавата на имущество със значителна стойност, като 
“значителна” според допълнителните разпоредби е стойност над 60 000 лв.; и 
съществува пряка или косвена причинно-следствена връзка между престъпната 
дейност на лицето и придобиването на имуществото. 
Предпоставките за отнемане в полза на държавата са поставени в зависимост от 
наказателния процес единствено по отношение на изискването срещу лицето да е 
започнало наказателно преследване за някое от изброените в чл. 3, ал. 1 
престъпления. При притежание на значително имущество с недоказан произход и 
установено по съответния ред обстоятелство, че лицето се е занимавало с 
определен вид престъпна дейност, която е вероятният източник на обогатяването, 
гражданският съд има право да се произнесе с решение за отнемане в полза на 
държавата на това имущество. В случаите когато наказателно производство не 
може да бъде проведено, установяване наличието на престъпни обстоятелства се 
извършва от съда по реда на чл.97, ал.4 от ГПК в рамките на производството по 
ЗОПДИППД. 
Законът в раздела, озаглавен “Предмет на отнемане” включва в обхвата на 
отнемането не само престъпното имущество, но и заместващите го облаги в 
случаите когато то е прехвърлено, отчуждено или трансформирано. Съгласно 
закона, подлежи на отнемане имущество, придобито от лица, за които е 
установено, че са извършители на престъпленията по чл. 3, ал.1 от закона и има 
данни, че през периода на извършване на престъпната дейност и до пет години 
преди неговото начало са придобили имущество със значителна стойност; 
направили са разходи, които значително превишават законните им доходи и може 
да се направи основателно предположение, че придобитото е свързано с 
престъпната им дейност, доколкото не е установен законен източник.  
Имуществото придобито от престъпна дейност се отнема и от наследниците и 
заветниците на лицето, което го е придобило, до размера на полученото от тях. До 



доказване на противното се смята придобито за сметка на проверяваното лице 
имуществото, което неговият съпруг и ненавършилите пълнолетие деца са 
придобили от трети лица на свое име, когато придобитото е със значителна 
стойност, надхвърля доходите на тези лица през проверявания период и не може да 
се установи друг източник на средствата. Подлежи на отнемане при условията и по 
реда на закона и имуществото, прехвърлено през проверявания период на съпруг, 
възходящи и низходящи роднини по права линия, без ограничение в степените и по 
съребрена линия и по сватовство - до втора степен включително, когато те са 
знаели, че то е придобито от престъпна дейност, като знанието им в случая се 
предполага до доказване на противното. Отнема се в полза на държавата и 
имуществото, придобито от престъпна дейност, когато то е съпружеска 
имуществена общност, макар другият съпруг да не е знаел за произхода на 
средствата за придобиването му, но е установена липсата на негов личен 
имуществен принос.  
В полза на държавата се отнема и имуществото, придобито от престъпна дейност, 
когато то е включено в патримониума на юридическо лице, контролирано от 
проверяваното лице самостоятелно или съвместно с друго физическо или 
юридическо лице. Имуществото се отнема и в случаите на правоприемство на 
съответното юридическо лице.  
Сделките, извършени с имущество, придобито от престъпна дейност, са 
недействителни по отношение на държавата и даденото по тях подлежи на 
отнемане, когато те са: 1) безвъзмездни сделки с трети физически или юридически 
лица; 2) възмездни сделки с трети лица, ако последните са знаели, че имуществото 
е придобито от престъпна дейност, или са придобили имуществото за неговото 
укриване, или за прикриване на незаконния му произход или на действителните 
права, свързани с това имущество.  
Характерно за всички случаи, при които имуществото се отнема от трето лице е, че 
имуществото е било придобито от престъпна дейност, след което е било 
прехвърлено по възмезден или безвъзмезден начин на третото лице, включено в 
съпружеска имуществена общност или в имуществото на юридическо лице, за да се 
укрие произходът му.  
Според вносителите на ЗОПДИППД, съществен принос в правното регулиране на 
материята, с който се допълва действащата нормативна уредба, е създадената 
възможност за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, което е 
постъпило в патримониума на юридическо лице. По българското право 
наказателната отговорност е лична и на юридическо лице не може да се наложи 
наказание конфискация по НК, докато с този закон се създава механизъм за 
отнемане в полза на държавата от юридическо лице на имущество с престъпен 
произход. По този начин се цели осуетяването на възможността организирани 
престъпни групи да прехвърлят или да преобразуват придобитите облаги в 
патримониума на юридически лица. 
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Силвия Красинова Рашкова, V-ти курс “Право”, НБУ 
 

1. Въведение ( ЕС и правата на човека ) 
 

Прието е да се казва, че никой от трите основополагащи договора на 
Европейските общности не съдържа разпоредби за защита на правата на човека , 
тъй като се е смятало, че процесът на икономическа интеграция не би могъл да 
доведе до нарушения на тези права. За един договор с главно икономически 
аспирации, целящ да създаде общ пазар, темата “права на човека” е била 
мислена, изглежда, като ирелевантна. Очаквало се е вероятно съществуващата  
вече Европейска конвенция за защита правата на правата на човека и основните 
свободи на Съвета на Европа да служи и да действа като “Бил ( Декларация ) на 
правата” на Европа/ ЕС. Идеята за защита на правата на човека във и чрез 
механизмите на общностното право е възникнала и се е осъществила в 
продължение на около три-четири десетилетия чрез юриспруденцията на Съда 
на Европейските общности. Първоначално Съдът отказва да се произнася по 
такива въпроси, схващайки ограничено своята функция, а именно да тълкува 
договорите, но не и като функция по спазването на правата на човека, защото те 
( т.е. Договорите ) не съдържат разпоредби относно основните права на човека. 
Нещо повече: Съдът дори набляга в едно свое решение, постановено по искане, 
което се основава на основно право по Конституцията на ФРГ, че правото на 
Общността не съдържа каквито и да са общи принципи, изрично или другояче 
изразени, гарантиращи безусловни права. Нещо повече, според Съда,  изричните  
договорни разпоредби не могат да бъдат преодолени от други принципи, дори и 
тези принципи да са от фундаментален характер. Постепенно обаче се очертават 
въпроси, които засягат същността на правната система на Общността. След като 
общностното право се ползва с предимство спрямо националното, а не защитава 
правата на човека, кой би защитавал тези права, изрично провъзгласени в 
конституциите на държавите членки, на общностно ниво? Ако националните 
съдилища не могат да отменят или преодолеят правото на Общността, а Съдът 
на ЕО не може да прилага националното право, към кого могат да се обърнат 
индивидуалните субекти, когато при положение на общностното право бъдат 
нарушени техните конституционно гарантирани ( от националните им 
конституции ) права? До промяната на курса от страна на Съда отговорът е: към 
никого. 

Обрат бележи решението по делото Stauder v City of Ulm ( Case 29/69, ECR 1969, 
419 ). В това и в редица последващи решения Съдът на ЕО осъзнава, че би било 
пагубно за правната система на Общността, ако националните съдилища 
започнат да обявяват за невалидни разпоредби на общностното право, поради 
несъобразяването им със съответното национално конституционно право. За да 
се избегне неблагоприятният ефект на такова развитие върху еднаквостта и 
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ефикасността на общностното право, ( Case 1170/70 Internationale 
Handelsgesellschaft /1970/ ECR 1125 ) се стига до формулата, според която 
защитата на основните права трябва да се търси в самото право на Общността: “ 
… Всъщност защитата на правата на човека съставлява интегрална част от 
общите принципи на правото на Общността, защитавани от Съда. Защитата на 
такива права, макар и вдъхновена от конституционните традиции, общи за 
държавите членки, трябва да бъде в рамките на структурата и целите на 
Общността”.  

Принуден да използва формулата на “общите принципи” поради липсата на 
писан каталог, т.е. за да намери начин да признае наличието на основни права в 
неписаното право на Общността, Съдът не изоставя повече риториката на 
правата на човека. Постепенно към позоваванията към общите конституционни 
традиции се прибавят и позоваванията към международните договори в областта 
на правата на човека, по които държавите членки са страна, за да се стигне до 
позовавания към конкретни разпоредби от ЕКПЧ ( за която се подчертава, че е 
от “специално значение” ) и към юриспруденцията на Европейския съд по 
правата на човека в Страсбург ( ЕСПЧ ). 

Защитата на основните права и свободи е основополагащ принцип на Съюза и 
необходима предпоставка за неговата легитимност. Постепенно се оформя 
постановката, която откриваме – след 1992 – в Договора за Европейския съюз ( 
ДЕС). Договорът от Маастрихт включва разпоредбата на чл. 6(2) ДЕС, която 
потвърждава това юриспруденциално acquis. В нея е посочено, че Съюзът 
гарантира основните права, така както те са гарантирани в Европейската 
конвенция за защита правата на човека и основните свободи ( ЕКПЧ), подписана 
в Рим през 1950 г., и както те произтичат от конституционните традиции, общи 
за държавите членки като общи принципи на правото на Общността. 
Включването на този текст в Договора от Маастрихт е компромисно разрешение 
по предхождащия Маастрихт дебат между привържениците на 
присъединяването на ЕО към ЕКПЧ и поддържащите идеята за включване в 
първичното общностно законодателство на каталог на основните права и 
свободи ( ЕП застъпва активно последната идея, като изготвя проект на 
декларация за основните права и свободи ). Договорът от Амстердам ( от 1 
октомври 1997 г., в сила от 1 май 1999 г. ) добавя чл. 6(1) ДЕС, в който се 
посочва, че Съюзът е основан на принципите на свободата, демокрацията, 
зачитането на човешките права и свободи и върховенството на закона, които са 
общи за държавите членки. Освен това, чл.7 ДЕС предвижда възможност при 
констатирано сериозно и повтарящо се нарушение на държава членка, на 
принципите, посочени в чл. 6(1), за суспендиране на някои права на държавата 
нарушител, включително и правото й на глас в Съвета. ДЕС предвижда също 
така, че зачитането на тези принципи е условие за присъединяване към Съюза – 
чл. 49 ДЕС. 

Това очевидно са важни развития ( “стъпки” ) в контекста на един процес, който 
скъсва с практиката и поставя край на периода, в който идеята за основните 
права не е “припозната” от Договорите. Част от този процес е и постепенното 
осъзнаване и признаване на необходимостта от писан каталог на основните 
права. Без да се оценява като незадоволителна, осъзнава се, че защитата на 
правата на човека, осигурявана от Съда, страда от липсата на правна сигурност, 
тъй като индивидите ( правните субекти ) не биха могли предварително да знаят 
кои права биха били признати от Съда и кои не.  



Защитата на основните права и свободи е приоритет на Съда на ЕО, който в 
течение на годините създава внушителна съдебна практика по материята. 
Способите за реализиране на тази защита са, от една страна, исковете по чл. 230, 
ал. 2 за отмяна на неправомерни актове на институциите на ЕО, и, от друга, 
преюдициалните заключения на съда. Съдът постепенно систематизира тезата, 
според която “съблюдаването на основните права е неразделна част от общите 
принципи на правото, чието спазване се осигурява от съда” ( така в решения по 
дела 22/69 от 12.11.1969,  Stauder, REC, 419; 11/70 от 17.12.1970 Internationale 
Handelsgesellschaft, REC, 1125 ). 

 

2. Хартата за основните права на Европейския съюз ( The Charter of 
Fundamental Rights of the European Union 

 

В (т.5) на Декларация 23 към Договора от Ница за бъдещето на ЕС се 
очертават групите въпроси, които предстоящата Лакенска декларация трябва да 
обхване. Сред тях е и въпросът за статута на Хартата за основните права на ЕС. 
Хартата беше прокламирана на 7-ми декември 2000 г. в Ница от името на 
Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия. 

Необходимостта от нейното създаване е изтъкната в заключенията на 
Европейския съвет в Кьолн ( 3 и 4 юни 1999 г. ): “… за да станат първостепенната 
важност и значение на основните права по-отчетливи ( “видими” ) 

За изготвянето на Хартата е свикан Конвент, който започва своята дейност 
на 17 декември 1999 г. и приключва работа на 2 октомври 2000 г., представяйки 
своя проект на държавните и правителствени ръководители на неформалното 
заседание на Европейския съвет в Биариц на 13 и 14 октомври 2000 г. 

В декларацията от Лакен, създала Конвента за бъдещето на Европа, в която 
въпросът за основните права и задължения на гражданите на Европейския съюз е 
посочен като възможен предмет на бъдещия Конституционен договор на Съюза, е 
изтъкнато, че “трябва също така да се помисли дали Хартата на основните права 
трябва да се включи в Конституционния договор”, както и “дали Европейската 
общност трябва да се присъедини към Европейската конвенция по правата на 
човека и основните свободи”. 

Европейският Съвет от Кьолн декларира, че Хартата трябва да обхване 
основни права и свободи, основни процедурни правила, права, принадлежащи на 
гражданите на Съюза, и икономически и социални права. Идеята е формулирането 
им да стане на основата на ЕКПЧ, конституционните традиции, общи за държавите 
членки, Европейската социална харта и Хартата на Общността за основните 
социални права на работниците. 

Хартата на основните права на Европейския съюз е цялостен (“пълен”) 
каталог на основните права, а не каталог, приспособен ( нагоден ) към 
специфичните компетенции на ЕС. До съставянето му се стига след дълги дискусии 
в Конвента по изработване на Хартата. Приема се, че редуцираният каталог би 
имал ефект, обратен на сигнала, който, счита се, Хартата е предназначена да 
излъчи на международно равнище. Така например не е спорно, че забраната на 
смъртното наказание не попада в компетентността на Съюза, но пропускът това 
право да се включи в Хартата, т.е. невключването на това право в Хартата би 
съставлявало пагубно за образа на ЕС послание в международен план, при 
положение че на международни форуми Съюзът активно проповядва забраната на 
смъртното наказание. От друга страна, невъзможността за ясно очертано 



разграничение на компетенциите на ЕС, както и разбирането, че Хартата би 
трябвало да се отнася за продължителен период от време, също обуславят 
съставянето й по начин, който да не налага непрекъснатото й приспособяване към 
промените в компетенциите. 

Множеството права, които Хартата съдържа ( както някои посочват – около 
три пъти повече в сравнение с тези, залегнали в Европейската конвенция за защита 
правата на човека и основните свободи без протоколите към нея ), са подредени и 
изложени в текст, който включва преамбюл и шест глави, всяка от които с отделно 
наименование, както и отделна ( седма ) глава със заключителни (“общи”) 
разпоредби. Амбициозният и балансиран политически текст включва следните 6 
тематични глави: 

• Глава 1. Достойнство – право на живот, право на неприкосновеност на 
личността, забрана за мъчения и нечовешко или унижаващо третиране 
или наказание, забрана на робството и принудителния труд. 

• Глава 2. Свобода – право на свобода и сигурност, уважение на личния и 
семейния живот, защита на личните данни, право на брак и на създаване 
на семейство, право на мнение, съзнание и религия, свобода на 
изразяване и информация, на събиране и сдружаване, на изкуствата и 
науката, право на образование, на избор на професия и право на работа, 
на упражняване на бизнес, право на собственост, право на убежище и 
защита в случай на експулсиране или екстрадиция. 

• Глава 3. Равенство –равенство пред закона, липса на дискриминация, 
културно, религиозно и езиково многообразие, равенство между мъжа и 
жената, права на децата и на възрастните, интегриране на лицата с 
недъзи. 

• Глава 4. Солидарност – право на информация и на консултиране на 
работниците в предприятието, право на достъп до службите  по 
заетостта, защита в случай на неоснователно уволнение, справедливи 
условия на труд, колективни социални права, социално благополучие, 
забрана на детския труд и защита на работещите младежи, обществено 
осигуряване и социална помощ, грижи за здравето, достъп до услугите 
от общ икономически интерес, закрила на потребителя и на околната 
среда и пр. 

• Глава 5. Права на гражданина ( на ЕС ) – активно и пасивно избирателно 
право, достъп до документите на съюза, право на добро управление, 
омбудсман, право на петиции, право свободно движение и пребиваване, 
дипломатическа и консулска закрила. 

• Глава 6. Правосъдие – право на ефективна съдебна защита и на достъп 
до безпристрастен съд, презумпция за невинност и право на защита, 
принцип на законност и пропорционалност между нарушенията и 
наказанията, право на освобождаване от повторно наказателно 
преследване или наказание за едно и също нарушение. 

Адресати на всички текстове на Хартата са институциите и органите на ЕС, 
при съблюдаване на принципа на субсидиарността, както и държавите членки в 
случаите, в които прилага общностното право.  

Всяко едно от правата по Хартата ( около 50 ) има своя “текст предтеча” в 
ЕКПЧ, Европейската социална харта, Общностната харта на социалните права на 



работниците, общите конституционни традиции, решения на Съда на европейските 
общности ( СЕО ) и на Европейския съд по правата на човека, както и 
международни конвенции на Съвета на Европа, ООН и МОТ. 

Истински новаторското в Хартата се състои в това, че в един документ 
(“инструмент”) са включени икономически и социални права наред с по-
традиционните граждански и политически права, което не е правено до този 
момент в международен акт по правата на човека. Така най-ярко се очертава 
концепцията за неделимостта на правата на човека. Освен концепцията за 
неделимостта и взаимната зависимост на правата на човека, отразена във факта на 
включването на социални и икономически права наравно с т.нар. “класически 
свободи”, Хартата е напредничава и с това, че е инструмент, който за първи път 
експлицитно признава някои права ( напр. човешкото достойнство – чл. 2(1), 
свободата на медиите – чл. 11(2)), поначало провъзгласява редица “модерни 
основни права” ( напр. правото на добра администрация – чл. 41 ), отразява научни 
достижения ( в областта на биомедицината например ) и правни развития, 
включително на основата на конституционни традиции и на решения на 
Европейския съд по правата на човека ( правото на правна помощ в чл. 47 ). В това 
отношение могат да бъдат споменати и положения, отнасящи се до т.нар. “права от 
трето поколение/измерение”, които, без да са формулирани като индивидуални 
права, съставляват цели, които не са лишени от юридическа релевантност ( чл. 37 и 
38, съответно защита на околната среда и на потребителя ). 

Като се оставят настрана тук въпросите за обхвата и действието на Хартата, 
може да се поддържа, че тя се превръща в част от споделения нормативен 
консенсус в ЕС. Дълго време обвиняван, че е прекалено зает с икономически 
проблеми и с правата на “пазарния гражданин” чрез Хартата, ЕС по-категорично 
заявява, че принципи като гражданството, правата на човека, зачитане на 
демокрацията и върховенството на закона предполагат съществуването на някаква 
форма на публичен консенсус, който надхвърля стремежите за икономическа 
ефективност и пазарни свободи. 

 
3. Въпросът за Хартата в дейността на Конвента за бъдещето на Европа 

 
Декларацията от Лакен дава ясен мандат на Конвента за бъдещето на Европа 

по отношение на Хартата. Самия Конвент дава следния мандат на създадената по 
този въпрос работна група ( Работна група 2 ): 

• Процедури за и последици от инкорпориране на Хартата в договорите; 

• Последици от присъединяване в някаква форма на Общността/Съюза 
към Европейската конвенция по правата на човека ( ЕКПЧ) 

В допълнение работната група подлага на обсъждане и специфичния въпрос 
за достъп на индивидуални субекти до Съда на Европейските общности, въпрос 
който, както е отбелязано в мандата на групата, възниква независимо от въпросите 
за инкорпорирането на Хартата и присъединяването към ЕКПЧ, но има важно 
отношение към основните права. 

Работната група 2 ( РГ-2), председателствана от члена на президиума на 
Конвента Антонио Виторино, изпълнява своя мандат, схващайки двата му основни 
аспекта като допълващи се, а не като алтернативни една на друга опции. Освен 
това обсъжданията – фокусирани върху специфични въпроси, а не дублиращи 
политическите дебати в пленарните заседания – са основани върху предпоставката, 



че и двата основни въпроса предстои да получат положителен политически отговор  
от Конвента. 

Дискусията има като предпоставка и един вече постигнат статус на Хартата. 
В бележките си относно различните проблемни кръгове, които се включват в 
мандата на работната група, председателят й определя като изходна ( първоначална 
) позиция третирането на Хартата като общо acquis, което би трябвало да бъде 
съхранено. Контекстът, в който тази постановка е изтъкната, е определен от 
обстоятелството, че става дума за документ, по който е постигнато съгласие от 
предишния Конвент. Същевременно не се изключва адаптиране на Хартата към 
структурата на бъдещия Конституционен договор, с оглед на което се допускат 
редакционни изменения, без това да променя значението на подхода, според който 
съдържанието на Хартата се третира като  acquis. От друга страна, в периода след 
тържественото прокламиране, Хартата придобива своеобразен статус, доколкото 
редица генерални адвокати в Съда на Европейските общности са се позовавали на 
Хартата, използвайки я – въпреки липсата на формална задължителна сила, 
признавана и отбелязвана от тях – като източник за идентифициране на основни 
права в правото на Общността. Нещо повече: вече съществуват и случаи, в които 
Първоинстанционният съд  на ЕО се позовава на разпоредби от Хартата  в 
“допълнение” ( или като “потвърждение” ) на общите конституционни традиции на 
държавите членки. 

От друга страна, и Европейският съд по правата на човека ( ЕСПЧ ) отчита 
факта на съществуването на Хартата в решението си по делото Christine Goodwin v. 
the United Kingdom, в което ЕСПЧ отбелязва, че “чл. 9 от приетата Харта за 
основните права на Европейския съюз се отклонява, несъмнено съзнателно, от 
формулировката на чл. 12 от ЕКПЧ, като премахва позоваването към мъжете и 
жените”.  

Освен това през март 2001 Европейската комисия решава, че занапред всяко 
предложение за законодателен акт и всеки регулативен акт, който тя се готви да 
приеме, подлежи на проверка ( контрол ) за съвместимост с Хартата.  

 
4. Други участници в дебата за Хартата. Институциите на ЕС 
 

Европейският парламент (ЕП) приема специална резолюция за значението 
на Хартата за основните права на ЕС и нейния бъдещ статус ( 2002 г. ), която е 
внесена като принос към дискусията в Конвента от трима членове на ЕП ( Мендес 
де Виго, Клаус Хенш и Андрю Дъф ). В резолюцията ЕП отбелязва, че “намира за 
немислимо създаването на модерна Конституция на ЕС без задължителен “Бил за 
правата” и изтъква ( “застава на становището” ), че ако Конвентът изработи проект 
за нов Конституционен договор без да включи Хартата, той няма да оправдае 
очакванията за необходимия и желан конституционен ефект” ( т. 7 от резолюцията 
). В същата резолюция ЕП отбелязва, от друга страна, че съществуването на 
Хартата не прави присъединяването на ЕС към ЕКПЧ ненужно или ирелевантно. 
Обратно, то е желателно само по себе си, независимо от статуса на Хартата, и е 
най-добрият начин за осигуряване съгласуваност между ЕКПЧ и правото на ЕС в 
областта на човешките права. Подчертава се важността на отстраняването на 
съществуващата досега аномалия, според която ЕС, упражняващ компетенции, 
предоставени му от държавите членки, не е страна по ЕКПЧ, наред със същите 
държави членки. Изтъква се, че присъединяването на ЕС към Конвенцията би го 
подчинил на същия контрол по отношение на правата на човека, на какъвто са 
подложени държавите членки. 



Европейската комисия, от своя страна, също изразява становището си по 
отношение на Хартата още преди нейното тържествено прокламиране. В този 
документ Комисията отбелязва, че Хартата олицетворява самата същност на 
европейското acquis по отношение на правата на човека. Изразява се освен това, 
очакването Хартата да придобие задължителност чрез тълкуването й от Съда на ЕО 
като част от принадлежаща към общите принципи на общностното право. Изтъква 
се обаче, че с оглед на изискването за правна сигурност и яснота е за предпочитане 
тя да стане задължителна на собствено основание, а не само по силата на съдебно 
тълкуване. 

В хода на Конституционния конвент, Европейската комисия изразява 
отношението си към Хартата в един от приетите по повод на Конвента документи, 
в който с оглед на тогава мислената структура на бъдещия Конституционен 
договор Хартата е разглеждана, наред със съществените разпоредби от договорите, 
като част от същинския Конституционен договор. Интересно е да се отбележи, че 
един документ, който не е изготвен с цел да съставлява принос към дискусията в 
Конвента, а е работен документ на самата Комисия в най-голяма степен 
съответства на ( и предугажда ) – като структура и съдържание – бъдещия проект 
на Конституционен договор, приет от Конвента. В този документ, станал известен с 
названието “Penelope”, Хартата е изцяло възпроизведена като самостоятелна част 
втора от Конституционния договор. 

По въпроса за присъединяването към ЕКПЧ естествено активна роля в 
дискусията има Съвета на Европа, без той да е пряко представен в Конвента. На 
Съвета на Европа принадлежи изследване на техническите и правните въпроси от 
евентуалното присъединяване на ЕС към ЕКПЧ, което е и работен документ на РГ-
2, внесен от председателя на работната група. 

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа ( ПАСЕ ) приема 
резолюция, в която подкрепя както включването на Хартата за основните права в 
бъдещия Конституционен договор, така и присъединяването на ЕС към ЕКПЧ, 
приповтаряйки -  особено по втория въпрос – известната аргументация, свързана с 
риска от разминаване в юриспруденцията на двете европейски съдилища. 

 
5. Окончателният текст на проекта за Конституционен договор  

 
В третия параграф на окончателния чл. 7 от Конституционния договор е 

прокламирано, че Съюза признава правата, свободите и принципите, изложени в 
Хартата за основните права , която съставлява част втора на Конституционния 
договор. А в чл. 7(2) от проекта е формулиран категоричен ангажимент за 
присъединяване към ЕКПЧ. Следва да се отбележи и това, че за самото 
присъединяване изрично се предвиждат решение на Съвета на министрите взето с 
единодушие и съгласие на Европейския парламент. 

Самата Харта е с изцяло запазено съдържание на материалните й 
разпоредби. Засегнат освен общите разпоредби е и преамбюлът, който по начало се 
запазва като такъв на Хартата. Т.е. не става преамбюл на целия Конституционен 
договор, за който се съставя отделен преамбюл. Добавката там се появява в 
последния момент 12 юни 2003 – по предложение на президиума на Конвента и се 
отнася до Разясненията към Хартата. Вместо по-високата степен на обществено 
достояние, предложена от РГ-2, разясненията получават формално признание, 
доколкото преамбюла Хартата се позовава на тях по следния начин: “ В този 
контекст Хартата ще бъде тълкувана от съдилищата на Съюза и на държавите 



членки като надлежно се държи сметка за (  “with due regard to” ) разясненията, 
изготвени по инициатива на президиума на Конвента, съставил Хартата”. 

Идеята за съставяне на консолидиран вариант на разясненията, който да 
включи и такива по отношение на измененията и допълненията на общите 
разпоредби ( лансирани от А. Виторино, председател на РГ-2 ), се реализира чрез 
преработване и допълване на цялостното съдържание на първоначалните 
разяснения. В документа, в който новите разяснения са отразени и който носи дата 
18 юли 2003, е посочено, че те са съставени под ръководството на председателя на 
РГ-2, одобрени са от президиума на Конвента и включват насрещни позовавания 
между части 1 и 3 на Конституционния договор. В бележка към тях е отбелязано, 
че разясненията са първоначално изготвени по настояване на президиума на 
Конвента, изработил Хартата за основните права. Тяхното допълване и 
преработване ( “осъвременяване”) става по инициатива на президиума на 
Европейския конвент в светлината на редакционните приспособявания, въведени в 
текста на Хартата (главно на членове 51 и 52) и на развитието на правото на Съюза 
(поради което осъвременяването се отнася до цялото съдържание, а не само до 
разпоредбите, които измененията и допълненията засягат). Изтъква се, че макар и 
като такива те да не притежават статуса на източник на право, разясненията са 
ценен тълкувателен инструмент, предназначен да разясни разпоредбите на Хартата. 
 

6. Заключение 
 
Още е една ранна фаза от дейността на Конвента, съставил текста на 

Хартата за основните права на ЕС, неговият председател Р. Херцог изтъква: “ 
Хартата, която ние съставяме, трябва да се превърне един ден – в недалечно 
бъдеще – в юридически задължителен ( списък на права )… Трябва следователно 
да действаме така, сякаш сме задължени да представим един юридически 
задължителен списък”. 

Възприемана от недоброжелателите й повече и само като “политическа 
декларация”, Хартата за основните права на ЕС е част от проекта за договор, 
създаващ Конституцията на Европа. Независимо от редица уговорки и “защитни 
клаузи/механизми”, отразени преди всичко чрез т.нар. редакционни уточнения в 
“хоризонталните” / общите разпоредби, тя е конституционен “Бил” на правата на 
ЕС. 

Разглеждана като отделен документ, Хартата за основните права на ЕС е 
може би най-съвременният / модерният документ в областта на правата на човека. 
Наред с това тя е критикувана по съвсем различни причини едновременно от 
“леви” и “консервативни” позиции. Докато от една страна , Хартата се разглежда 
като на доказателство за успеха на неолиберализма, други гледат на нея като 
поставяща под заплаха свободната конкуренция, тъй като може да доведе до 
свръхрегулиране от страна на Съюза по начин, напомнящ социалистическите 
държави. 

Като част от бъдещия конституционен договор, значението й предстои да 
бъде преценявано като на негов фундамент, който ясно артикулира ценностите на 
Съюза и е гарант на правата на неговите граждани. 

Редица уговорки, които се правят и навярно тепърва предстои да бъдат 
направени, не бива да замъгляват и едно друго важно постижение на  Конвента – 
оправомощаването на ЕС да се присъедини към Европейската конвенция за правата 
на човека е също акт, който в терминологията на европейската интеграция 
наричаме “стъпка”, но в категориите на реалните промени бихме могли да 



характеризираме като повратен момент по отношение на това как сам 
Европейският съюз схваща / разбира себе си. Подчиняването му на контрола на 
една външна за него институция е не само демонстрация на зачитането на правата 
на човека, но и проява, чрез която бъдещият субект артикулира собствената си 
“самоличност”. Разбира се, самият процес на договаряне на присъединяването ще 
изисква значителни усилия при дефинирането на “степента”, в която ЕС ще се 
присъедини към ЕКПЧ и за адаптирането на самата Конвенция към този нов неин 
“член”.  

Във всеки случай, в периода до приемането и влизането в сила на 
Конституционния договор, съществува възможност двусмислието относно 
характера на Хартата да бъде преодоляно и чрез нейното своеобразно юридическо 
битие, което се осъществява чрез съдебната практика. Тази практика ще нараства. 
Ще нараства и значението на Хартата като генератор на публичния консенсус, 
чийто граници надхвърлят съображенията, довели до създаването на единния 
пазар. 
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