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За проекта

Методологията за провеждане на изследването представлява система
от индикатори с преимуществено количествен характер за наблюдение и оценка на основни компоненти на правния ред: дейност по създаване на правни норми от Народното събрание и от органите на изпълнителната власт; конституционен и съдебен контрол върху законите
и подзаконовите нормативни актове; вето на Президента, тълкувателна
дейност на върховните съдилища; транспониране и прилагане на европейското право; практика на Европейския съд по правата на човека.
Петнадесетият брой на Юридически барометър продължава изследването на състоянието и развитието на правния ред за периода януари
– юни 2017 г. Той представя данни по наблюдаваните показатели, анализирани в сравнителен порядък спрямо предходните периоди.
Тема на настоящия брой е „Европейската прокуратура“.
Специален гост на броя е г-жа Иванка Которова – прокурор във Върховната касационна прокуратура, заместник на националния представител на България в Евроюст, контактна точка в Европейската съдебна
мрежа и в Европейската мрежа за конфискация на активи, придобити
от престъпна дейност, на която благодарим за отзивчивостта, професионализма и ангажираността с тази важна проблематика.
Даниел Вълчев
Ръководител на проекта

Уважаеми госпожи и господа,
Представям на Вашето внимание петнадесетия брой на Юридически
барометър – гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България.
Проектът се реализира от Сдружение „Център за правни инициативи”.
Екипът включва юристи с опит в областта на нормотворческата и правоприложната дейност, преподаватели, докторанти и студенти по право
от Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Досега бяха представени четиринадесет броя на Юридически барометър. Те са достъпни на интернет страницата на Центъра за правни
инициативи: www.cli-bg.org.
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Гост на броя

ЕС и Комисията за желанието си да създадат Европейската прокуратура
при условията на засилено сътрудничество. Разрешението за засилено
сътрудничество се предвижда в чл. 20, параграф 2 и чл. 329, параграф
1 от ДФЕС. Извън участващите държави останаха 8  държави, а именно
Обединеното Кралство, Ирландия, Дания, Швеция, Малта,Унгария, Полша и Холандия. В Холандия предстоят дебати по темата и е възможна
промяна в позицията, която все още не е изразена официално.
Одобрен е проект на Регламент за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура, който се очаква
до края на 2017 г. да бъде обнародван в Официален вестник на ЕС и
да влезе в сила. В тригодишен срок от влизането му в сила ЕП трябва
ефективно да заработи. Седалището на ЕП ще бъде в Люксембург, а
работният й език ще се реши от Колегиума на ЕП. В следващите три
години се очаква да бъдат предприети редица мерки от правно-организационен характер с цел пълно формиране на органа и привеждането
му в състояние да се заеме с основните си функции. Очаква се ЕП да
започне да функционира през 2020 г. и да достигне своя пълен оперативен капацитет след още две години, до 2022 г. Годишните разходи за
ЕП по предварителен разчет са около 21 милиона евро. Предполага се,
че ЕП ще работи по около 970 дела на година. Нейният състав ще се
състои от 115 служители към офиса на Европейския главен прокурор  
и около 40 европейски делегирани прокурори (по двама от всяка държава членка, участваща в ЕП). Европейската комисия, Съветът на ЕС и
Европейският парламент ще имат активна роля с оглед формирането,
комплектоването и привеждането в действие на ЕП.

Европейската прокуратура

Основните правни принципи, на които се основава създаването и
функционирането на новия орган са субсидиарност, споделена компетентност, пропорционалност, лоялно сътрудничество и независимост.

1. Правна рамка
Правното основание за създаването на Европейската прокуратура (ЕП)
лежи в основата на разпоредбата на чл. 86 от Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС). Поради липсата на единодушие за нейното създаване
се прибягна до опцията за засилено сътрудничество, предвидена в чл. 86,
параграф 1, ал. 3 от ДФЕС. Двадесет държави членки дадоха съгласие за
нейното създаване, като уведомиха Европейския парламент, Съвета на
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2. Необходимост от създаването на Европейската прокуратура
Идеята за създаването на ЕП зрее от 2003 г. до пълната й кулминация
през 2017 г., когато се постигна съгласие за нейното създаване под
формата на засилено сътрудничество между 20 държави членки на ЕС.
Липсата на единодушие за създаването й доведе до прилагането на
тази опция, като извън структурата на ЕП остават засега осем държави
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членки на ЕС. Вратите пред всяка една от неучастващите държави, с
изключение на Обединеното Кралство Великобритания (заради Брекзит), са широко отворени и те могат да се присъединят към ЕП във
всеки един по-късен момент от нейното създаване.

държави, както и за престъпления, извършени извън територията на
държавите, участващи в ЕП, когато тези държави са компетентни да
проведат разследване, основавайки се на личния или реалния принцип на приложение на наказателния им закон.

Идеята за нейното създаване е породена от необходимостта да се защитят по възможно най-ефикасния начин финансовите интереси на ЕС.
Съгласно предварителната оценка, направена от Европейската комисия,
бюджетът на ЕС е ощетен от измами годишно между 500 милиона и 3
милиарда евро. До момента няма създаден орган в пространството на
свобода, сигурност и правосъдие, който да провежда разследване на как
вито и да било престъпления, в това число и на престъпления, с които се
засяга бюджетът на ЕС. Съществуващите органи в тази сфера не притежават правомощия да провеждат разследвания и наказателни преследвания на престъпления. Същите имат подпомагащи функции спрямо националните власти. Например Евроюст има за предмет на дейност да оказва
съдействие, сътрудничество и координация на националните органи при
провеждани от тях разследвания. Европол подпомага и подкрепя действията на националната полиция. ОЛАФ е ограничен да провежда само
административни разследвания, като изпраща събраните материали на
националните власти, които не са задължени да започнат разследване.
Следователно всичките изброени три органа имат помощни функции, но
не притежават компетентност за разследване на престъпления.

ЕП е единственият по рода си орган, който ще се занимава с разследване на престъпления, с които се засягат финансовите интереси на ЕС.
Същевременно природата му е смесена и хибридна, тъй като се състои
от европейски и национални елементи.

След Corpus Juris са направени редица стъпки в посока на сближаване на
разследванията в държавите членки като съвместни екипи за разследване, актове за взаимно признаване, европейска заповед за разследване,
европейската заповед за арест. Това са актове и инструменти, които по
един или друг начин подпомагат и правят възможно създаването на ЕП.
ЕП е първият по рода си орган за разследване на територията на ЕС,
който има наднационална компетентност. В този смисъл той е уникален
орган, на който участващите държави се доверяват, прехвърляйки му
част от правомощията си (юрисдикцията). При разследване на престъпления, с които се засягат финансовите интереси на ЕС, ЕП ще има
приоритет да провежда разследване пред националните власти. ЕП ще
взема решения, с които ще се засягат интересите на трети лица.
Юрисдикцията на ЕП се разпростира на територията на участващите
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Основанието за създаване на ЕП се съдържа в разпоредбата на чл.
86 от ДФЕС, която предвижда специална законодателна процедура,
включваща единодушно решение на Съвета и одобрение на Европейския парламент. Единодушие на Съвета не можа да се постигне,
тъй като отделни държави членки като Холандия и Швеция например,
считат, че защитата на финансовите интереси на ЕС може да бъде постигната чрез засилване и укрепване на съществуващите органи, а не
чрез създаване на нови такива. По този начин на 7 февруари 2017 г.
Съветът на ЕС е регистрирал липсата на единодушие.
Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1 от ДФЕС при липса на единодушие по искане на група от поне 9 държави проектът на регламент се
изпраща на Европейския съвет. Тъй като и Европейският съвет не успя
да постигне консенсус, създаването на ЕП би могло да стане само по
пътя на засиленото сътрудничество и двадесет държави членки са изразили официално позиция, че ще участват в него.
Доколкото Холандия не участва в ЕП, седалището на ЕП ще бъде в Люксембург, а не в Хага, както се е очаквало първоначално.
3. Материална компетентност на ЕП
ЕП е компетентна да провежда разследвания на престъпления, засягащи
финансовите интереси на ЕС, които са изрично предвидени в Директива
на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите,
засягащи финансовите интереси на Съюза по наказателноправен ред.
Според Европейската комисия, която е направила необходимото проучване, разликите, както в квалификацията, така и в наказанията, предви-
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дени за деянията, свързвани с тези измами, в отделните държави членки
са драстични. Директивата си поставя амбициозната задача да премахне разнородната и противоречива практика в отделните държави членки
и да хармонизира разпоредбите в частта, която се отнася до измамите,
засягащи финансовите интереси на ЕС. Равностойната защита на тези
интереси ще доведе до законосъобразно изпълнение на бюджета на ЕС.
Директивата обхваща не само измамите в тесен смисъл на думата, но
и всички подобни форми на незаконосъобразно поведение, чрез които
се засяга бюджетът на ЕС като корупция, изпиране на пари, възпрепятстване на процедури за възлагане на обществени поръчки, които имат
за цел извличане на печалба за сметка на бюджета на ЕС. В Директивата се описват не само съставите на престъпленията, но и видът   и
размерът на наказанията за тях.
След дълги дебати по темата в Директивата са включени и т. нар. ДДС
престъпления, при условие че засягат две или повече държави членки и
общият размер на имуществената вреда е най-малко 10 милиона евро.
В списъка от престъпления по Директивата са включени и престъпления,
свързани с участие в организирана престъпна група, която е създадена с
цел да извършва престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.
4. Структура и статут на ЕП
ЕП е наднационален орган на ЕС, който се характеризира с висока
степен на взаимодействие между правото на ЕС и националното право
на участващите държави. Този орган има смесен характер и се състои
както от европейски прокурори, така и от национални прокурори. Случаите, които ще се разследват от ЕП, ще подлежат на разглеждане от
национален съд, а не от съд с наднационална юрисдикция.
Границите на компетентност на ЕП ще се определят от националното
право. Престъпленията, с които се засягат финансовите интереси на
ЕС,   ще се дефинират от националното право съобразно хармонизация, предвидена от PIF Директивата.
ЕП е организирана на централно и на децентрализирано равнище.
Централният офис на ЕС се състои от Колегиум, постоянни камари, Ев-
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ропейски главен прокурор, двама заместник-главни европейски прокурори, европейски прокурори, административен директор и обслужващ административен персонал.
Децентрализираното ниво се състои от европейски делегирани прокурори (ЕДП).
Европейските делегирани прокурори са национални действащи прокурори, които са едновременно членове и на ЕП. Те продължават да бъдат интегрална част от националната съдебна система. По този начин
имат двоен статут и са на двойно подчинение – на национално и на
европейско. Когато разследват случаи от компетентност на ЕП, получават инструкции от централния офис на ЕП. Когато разследват казуси в
качеството си на национални прокурори, те се подчиняват на собствените си национални правни системи.
Европейският делегиран прокурор играе централна роля в ЕП, тъй като
извършва разследването под ръководството на централния офис на ЕП
и превежда в изпълнение решенията, взети на европейско ниво от постоянната камара.
Колегиумът е управителният орган на ЕП и се състои от Европейския
главен прокурор и европейските прокурори, по един от всяка участваща в ЕП държава. Колегиумът няма компетентност да се произнася
по оперативни въпроси, свързани с конкретни дела. Той се занимава
само със стратегически и общи въпроси.
Постоянните камари се състоят от трима членове – един председател
и двама членове. Броят на постоянните камари се определя в Правилника за вътрешния ред на ЕП. Всяка постоянна камара ръководи
съответно наказателно производство. Съгласно вътрешния правилник
ще се осъществява разпределянето на случаите между отделните постоянни камари. Очевидно е, че постоянните камари ще играят роля
на двигател на ЕП, тъй като те ще приемат оперативните решения по
конкретните случаи и след това ще ги възлагат за изпълнение на ЕДП.
Свързващо звено между постоянните камари и ЕДП са европейските прокурори. Те ще извършват надзор над работата на ЕДП и ще им
дават инструкции в определени случаи. Всяко дело, по което работи
ЕП, ще се наблюдава от този европейски прокурор, който произхож-
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да от държавата, където ЕДП провежда разследване. Европейските
прокурори, познавайки най-добре нормите на националното право на
държавата, където се провежда разследването, ще бъдат връзката и
канала за информация между постоянните камари и ЕДП. Предполага
се, че това са прокурори с високо ниво на компетентност и знания
за собственото си право, които им позволяват да дават указания за
конкретните действия, които са най-подходящи и ефективни в даден
случай. Европейските прокурори ще имат и правомощия да контролират актовете на ЕДП, когато контрол върху актовете се предвижда във
вътрешната прокурорска структура на съответната държава.
Колегиалната структура на  ЕП много напомня колегиалната структура
на Евроюст. Разликата е в това, че за разлика от ЕП колегиумът на
Евроюст може да взема освен стратегически и оперативни решения.                                    
В случай на противоречиви указания, давани на ЕДП от постоянната камара и от европейския прокурор, в Регламента не е предвиден
механизъм на разрешаване на противоречията. Единственото, което
е предвидено в тази връзка, е, че при неспазване на указанията на
камарата ЕДП следва да бъде отстранен от разследването и заменен
с друг ЕДП. Интересен ще бъде въпросът решението на кой от двата
вътрешни органа ще има предимство – това на камарата или на европейския прокурор, имайки предвид, че само последният е наясно с
особеностите на собствената си национална правна система, по правилата на която се провеждат разследванията. Европейският прокурор
не е член на камарата, която ръководи случая, но може да участва в
нейните дискусии без право на глас. Вероятно ще се търси компромис
и ще се разчита практиката да даде отговор на повдигнатия въпрос.
Интересен въпрос повдига също случаят, при който наблюдението на
дадено дело бива възложено на европейски прокурор, различен от
този, в чиято държава се провежда разследването. Тогава картината
би изглеждала така – разследването се провежда в една държава от
неин ЕДП, наблюдението се извършва от европейски прокурор от друга държава (който се предполага, че не познава правото на първата
държава), решенията и указанията за действие се вземат от постоянна
камара, която се състои от европейски прокурори от три други различни държави. При така описания казус имаме участие на прокурори от 5
различни държави, като само ЕДП е от държавата, в която се провежда
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разследването. Да се надяваме, че последният ще е достатъчно убедителен, за да може да напътства останалите при вземане на правилни
за разследването решения.
Предвижда се външна независимост за ЕП. ЕП не може да търси и да
получава инструкции нито от органи на ЕС,нито от органи на държавите
членки. Същевременно е предвидена форма за контрол на ЕП като Европейският главен прокурор изпраща годишния доклад за работата на ЕП на
Комисията, Съвета, Парламента и на националните парламенти. Самият
той подлежи на отстраняване в определени ситуации от Съда на ЕС.
5. Разследване и наказателно преследване
ЕДП действат от името на ЕП.
Решението за образуване на производство за разследване на престъпление от компетентност на ЕП се взема от ЕДП. Когато обаче ЕДП
бездейства, той може да бъде инструктиран от постоянната камара да
образува производство.
Идеята за изключителната компетентност на ЕП, на която беше застъпница ЕК,  е  изоставена и на нейно място е възприет принципът на споделена компетентност между ЕП и националните власти. Това означава,че ЕП
може да изземе случай, който вече се разследва от националните власти, а също така може да изпрати на националните власти дело, по което
тя е започнала производство. Целта на тази споделена компетентност
е да се гарантира, че даден случай ще бъде разследван по най-добрия
начин, било на европейско, било на национално ниво.
До края на разследването постоянната камара може да реши да изземе делото от един ЕДП и да го изпрати по компетентност на ЕДП от
друга държава, след като проведе консултация с европейския прокурор
и ЕДП. Разследването се провежда от ЕДП под ръководството на постоянната камара и под наблюдението на европейския прокурор.
При разследванията ЕДП използва пълния капацитет на собствените си
национални власти – следователи, полицаи, митнически служители, оперативни работници и др. ЕДП нарежда и извършва процесуално-следствени
действия, каквито са предвидени в собственото му процесуално право.
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Общи процесуални правила не се предвиждат в Регламента. Минимална процесуална хармонизация е предвидена в разпоредбата на чл. 25
от Регламента. Държавите, участващи в ЕП, се задължават да предвидят възможност за извършване на определени процесуално-следствени
действия за всички престъпления, наказуеми с минимум 4 г. лишаване от
свобода. Този кръг от процесуално-следствени действия включва претърсване на помещения, изземване на предмети и документи, прихващане
на далекосъобщения, контролирана доставка, събиране и  съхраняване
на  компютърни информационни данни и др. Условието за прилагането на
тези действия е да няма друг по-лек процесуален способ за събиране на
съответните доказателства. Изпълнението на това задължение е оставено
в ръцете на националните власти на участващите държави в ЕП.
Когато ЕДП приключи разследването, той изпраща до наблюдаващия
европейски прокурор доклад, който съдържа фактическата обстановка,
правната квалификация и предложение за решение как да се действа
след това – прекратяване на делото или внасянето му в съда. Европейският прокурор изпраща доклада, заедно със свое становище, на постоянната камара. Камарата не е обвързана със становището на европейския
прокурор, нито с предложеното решение от ЕДП. Ако обаче не се произнесе в срок от 21 дни, се приема, че е налице мълчаливо съгласие с направените предложения. Ако ЕДП е на мнение, че производството трябва да
се внесе в съд с обвинителен акт, камарата не може да реши да се прекрати производството. Може единствено да иска да отложи произнасянето
с връщането на производството с указания за събиране на допълнителни
доказателства. Тази постановка е приета с оглед гарантиране, че разследванията, за които се създава ЕП, ще бъдат ефективни.
Решението на камарата за прекратяване на производството се взема
само в строго изброени хипотези, а именно – смърт, невменяемост, амнистия, имунитет, погасителна давност, ne bis in idem, липса на доказателства. Всички решения ще бъдат вземани съобразно процесуалните и
материалните правила на държавата членка на ЕДП. Това показва колко
важна е хармонизацията на разпоредбите в областта на материалното
наказателно право, например тези, които касаят погасителната давност.
Постоянната камара се произнася и по предложение за прилагане на съкратена процедура за разследването, както и за сключване на споразумение.
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По правило съдебното производство следва да се проведе в същата държава, където е проведено разследването от ЕДП. При разглеждане на
делото от националния съд приложимо е правото на държавата, където
се разглежда производството, съответно Регламентът за ЕП, доколкото
има отношение към разглеждания въпрос. При противоречие между тях
предимство има Регламентът за ЕП.
Компетентен съд е съответният национален съд в държавата, чийто ЕДП
е провел разследването. Постоянната камара обаче може да определи
делото да бъде подсъдно на съд на друга държава. В случай на конфликт
за компетентност решението се  взема от постоянната камара. Процесуален ред за обжалване на нейните решения не е предвиден.
При противоречие между нормите на вътрешното право и на Регламента, последният има предимство.
ЕДП участва в съдебната фаза на производството до приключването му
на всички инстанции с влязла в сила присъда/решение.
По въпроса за допустимостта на доказателствата Регламентът вменява
на националния съд задължение да не отхвърля доказателства само
защото са събрани по правилата на друга държава и в друга държава.
По отношение на правата на обвиняемото лице/подсъдимо лице се
прилагат нормите на националното право. Наред с това в Регламента
са въведени и европейски стандарти за защита на правата на обвиняемия чрез позоваване на редица директиви в тази област, напр. на
правото на превод, на достъп до материалите по делото, на достъп до
адвокат и до трето лице при задържане и др.
6. Трансгранични разследвания
При трансгранични случаи е предвидена възможност ЕДП да поиска съдействие от подпомагащ ЕДП от държавата, на чиято територия трябва да се
извършат следствените действия. Особена форма на искането не е предвидена. Ако поисканите процесуално-следствени действия не са предвидени
в националното право на държавата на подпомагащия ЕДП, последният
уведомява своя европейски прокурор и ЕДП с оглед намиране на решение
на ситуацията. В случай че не може да се постигне съгласие, въпросът се
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отнася до постоянната камара. Камарата може да вземе решение в посока
да се извърши друго процесуално действие в замяна на исканото.
ЕДП може да издаде постановление за задържане на заподозрян/обвиняем, който се намира на територията на неговата държава, или европейска
заповед за арест, ако лицето се намира на територията на друга ДЧ.
Първоначалната идея за единна територия на ЕС при провеждане на
разследвания от ЕП беше изоставена. Това означава, че не съществува обща процедура за разследванията и всяка държава прилага своето собствено процесуално право. Това води до процесуални различия в
разследванията на ЕП, провеждани в отделните държави и същевременно приближава много от положенията на Регламента за ЕП до съществуващите инструменти за взаимно признаване. Така при невъзможност да
се приложи исканата процесуална мярка от помагащия ЕДП, се прибягва до приложение на друга подобна или по-лека мярка, която може да
произведе същия ефект. Подобно разрешение се предвижда в европейската заповед за разследване, макар в случая да не се изисква от ЕДП
да изпраща  европейска заповед за разследване до подпомагащия ЕДП.
В определени случаи за извършване на дадено процесуално действие
се изисква съдебно разрешение. Ако подпомагащият ЕДП не успее да
получи съдебно разрешение в своята страна, ЕДП следва да оттегли
искането си за извършване на съответното действие по разследване.
Като резултат това е равносилно на отказ от изпълнение.
7. Съдебен контрол
Законосъобразността на процесуалните актове на ЕП, които пораждат
правни последици спрямо трети лица, подлежат на съдебен контрол от
националните съдилища. Когато националните съдилища осъществяват контрол за законосъобразност на тези актове, те се ръководят от
нормите на правото на ЕС, специално от Регламента за ЕП, както и от
националното право, доколкото въпросът не е уреден в Регламента.
Съдът в Люксембург е компетентен за преюдициални запитвания  относно валидността на процедурен акт на ЕП, когато въпросът за валидността
е повдигнат пред национален съд или трибунал на основание на правото
на ЕС. Съдът на ЕС е компетентен и при преюдициални запитвания от-
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носно тълкуването на отделни разпоредби на Регламента за ЕП.
8. Връзки с други партньори
Отношенията с други партньори се уреждат с работни споразумения.
ЕП ще поддържа близки отношение с Евроюст, Европол и ОЛАФ.
С Евроюст ЕП ще поддържа оперативни, административни и управленски връзки. При трансгранични разследвания тя може да обменя информация и лични данни с Евроюст, както и да има непряк достъп до
деловодната й система. Съдействие от Евроюст ще е необходимо и в
отношенията на ЕП с неучастващи в засиленото сътрудничество държави членки, както и с трети страни.
Когато е необходимо, ЕП ще търси помощ по аналитични и стратегичес
ки въпроси от Европол.
ЕП ще има индиректен достъп до деловодната система на ОЛАФ, която ще
се въздържа от провеждане на административни разследвания по същия
случай. При прекратяване на производство, провеждано от ЕП, последната
ще го изпраща на ОЛАФ за провеждане на административно производство.
По отношение на държави, неучастващи в засиленото сътрудничество,  
ЕП ще издава и ще им изпраща молби за правна помощ и искания
за взаимно признаване. В Регламента се препоръчва държавите да
признаят ЕП като страна в съществуващите споразумения за взаимопомощ, дори ако е необходимо чрез изменения в тях.
Спрямо трети страни, нечленки на ЕС, ЕДП може да търси съдействие
от собствените си национални власти за издаване на молби за правна
помощ и молби за екстрадиция. В молбите изрично трябва да се иска
съгласие събраните доказателства да бъдат използвани за нуждите на
воденото от ЕП разследване.
Иванка Которова
Прокурор във Върховната касационна прокуратура, заместник
на националния представител на България в Евроюст, контактна
точка в Европейската съдебна мрежа и в Европейската мрежа за
конфискация на активи, придобити от престъпна дейност
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I. законодателна
дейност

П

рез периода януари – юни 2017 г. в Държавен вестник са обнародвани 20 закона (табл. 1), от които: 17 закона за изменение и
допълнение (ЗИД) и 3 ратификации. Това е най-малкият брой обнародвани закони за едно шестмесечие от началото на изследването.
Това естествено се отразява и върху средния брой закони, приемани
месечно – между 3 и 4 за разглеждания период (при средно 10 закона
за останалите периоди). Причина за отчитане на тези минимални стойности и обяснение за по-слабата законодателна активност е предсрочното прекратяване на мандата на 43-то Народно събрание (26 януари
2017 г.), както и времето за конституиране на органите на новото Народно събрание и за избиране на нов Министерски съвет. Тази закономерност се забелязва и през други изследвани шестмесечия, в рамките на които за определено време не е действало Народно събрание
и е функционирало служебно правителство, а именно: януари – юни
2013 г. и юли – декември 2014 г. с 36 и съответно 41 обнародвани закона. За сравнение, средният брой приемани закони на шестмесечие
от 2010 г. досега е около 65.

Таблица 1

ПРИЕТИ ЗАКОНИ
Период

Общо

Нови

ЗИД

Ратификации

януари - юни 2010 г.

71

6

43

22

юли - декември 2010 г.

103

7

68

28

януари - юни 2011 г.

88

9

55

24

юли - декември 2011 г.

68

5

47

16

януари - юни 2012 г.

50

9

25

16

юли - декември 2012 г.

84

5

59

20

януари - юни 2013 г.

36

3

19

14

юли - декември 2013 г.

63

3

44

16

януари – юни 2014 г.

48

5

34

9

юли - декември 2014 г.

41

4

17

20

януари - юни 2015 г.

52

4

37

11

юли - декември 2015 г.

86

15

48

23

януари - юни 2016 г.

75

6

41

28

юли - декември 2016 г.

84

9

53

22

януари - юни 2017 г.

20

0

17

3

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg

1.2. През периода януари – юни 2017 г. за първи път от началото на изследването не е обнародван нито един изцяло нов закон. Това отново
се дължи на разпускането на 43-то Народно събрание в края на месец
януари 2017 г., а отчасти и на обстоятелството, че президентът върна
за ново обсъждане приетия в края на мандата на 43-то Народно събрание Законопроект за концесиите и той нямаше как да бъде приет.
Към края на изследвания период в 44-то Народно събрание са внесени 2 законопроекта за приемането на изцяло нови закони: Законопроект за българския жестомимичен език и Законопроект за концесиите.
Освен тях до края на септември 2017 г. са внесени още 7 проекта
на нови закони: Законопроект за държавните помощи, Законопроект
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за защита при свръхзадълженост на физически лица, Законопроект за
възрастните хора, Законопроект за електронните съобщителни мрежи
и физическа инфраструктура, Законопроект за частната охранителна
дейност, Законопроект за мерките срещу изпирането на пари и Законопроект за храните. Ако поне част от тях бъдат приети, това означава,
че има вероятност данните за периода юли – декември 2017 г. да се
върнат към стойностите, установени от останалите изследвания, които
показват, че Народното събрание приема средно по между 5 и 7 нови
закона на шестмесечие. Интересно е да се отбележи, че Министерският съвет е вносител само на два от изброените по-горе законопроекти.
1.3. През периода, изследван в настоящия брой на Юридически барометър, са обнародвани 17 ЗИД, които реално изменят и допълват 16
закона, защото Гражданският процесуален кодекс е изменен и допълнен с 2 ЗИД (табл. 2). Видно от данните в табл. 2, периодите, през които
не се срещат или са много малко законите, изменени с повече от един
ЗИД за полугодие, съвпадат с тези периоди, които се характеризират и
с по-слаба законодателна активност като цяло. Поради което от настоящите данни трудно би могъл да се направи извод за подобряване на
процеса на планиране и приемане на законопроектите в българското
Народно събрание. Наличието на добро законодателно планиране е
важно условие и индикатор за качеството на законодателната дейност.
Досегашните изследвания показват, че е практика да се правят многократни промени в едни и същи закони през малки интервали от време
и независимо от причините за това изглежда, че все още няма воля
тази порочна практика да бъде преодоляна.

Таблица 2

ЗАКОНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

Период

Бр. закони,
изменени с
приетите ЗИД

Бр. закони,
изменени
с повече от
1 ЗИД

Бр. закони,
изменени
повече от
веднъж

Бр. закони,
изменени
и през
предходния
период

Бр. закони,
изменени
с ПЗР на
приетите
закони

Общ брой
изменени и
допълнени
закони

януари - юни 2010 г.

39

4

13

26

69

108

юли - декември 2010 г.

65

3

40

25

231

296

януари - юни 2011 г.

52

3

22

38

158

210

юли - декември 2011 г.

45

2

19

27

101

146

януари - юни 2012 г.

25

0

16

13

138

163

юли - декември 2012 г.

52

6

30

35

141

193

януари - юни 2013 г.

19

0

14

12

163

182

юли - декември 2013 г.

38

5

26

26

193

231

януари – юни 2014 г.

34

0

17

23

101

135

юли - декември 2014 г.

16

1

9

7

54

70

януари - юни 2015 г.

32

5

21

19

150

183

юли - декември 2015 г.

46

2

28

26

212

258

януари - юни 2016 г.

37

4

12

24

100

137

юли - декември 2016 г.

49

4

30

25

205

254

януари - юни 2017 г.

16

1

2

14

25

41

Източник: Сиела

1.4. През първото шестмесечие на 2017 г. само два закона (около 13% от
законите) – Гражданският процесуален кодекс и Законът за движението
по пътищата, са изменени и допълнени повече от веднъж (включително
с преходните и заключителните разпоредби на други закони). Стойността
по този показател е най-ниска за всички периоди на изследването. През
последните години процентът се задържаше трайно над 50% (например
юли – декември 2016 – 61%; юли – декември 2015 – 61%; януари – юни
2015 г. – 65%; юли – декември 2014 г. – 56%; януари – юни 2014 г. – 50%),
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с изключение на периода януари – юни 2016 г., когато 32% от законите
са изменени повече от веднъж. Това намаление има по-скоро инцидентен характер и се дължи най-вече на малкия брой приети закони за шестмесечието. Ако все пак през следващите периоди се установи началото
на тенденция на намаляване на законите, изменяни повече от веднъж в
рамките на шест месеца, това усилие следва да бъде силно насърчено.
Досегашните анализи обаче не дават основание за подобен оптимизъм.
1.5. По различен начин стоят нещата по отношение на показателя брой
на законите, изменени и допълнени в рамките на два последователни
6-месечни периода. 14 от 16 закона, или 88%, през периода януари
– юни 2017 г. са били обект на промяна и през предходното шестмесечие (юли – декември 2016 г.). По този показател настоящият период е
абсолютен рекордьор до момента. За сравнение обичайно около ½ от
изследваните закони се променят през два последователни 6-месечни
периода. Единственото спадане под 50% по този показател е отбелязано през втората половина на 2014 г.  
При събиране на броя изменения и допълнения през последните два
6-месечни периода (януари – юни 2017 г. и юли – декември 2016 г.) се
оказва, че законите с най-много изменения и допълнения са: Законът
за движението по пътищата – със 7 изменения и допълнения; Кодексът
за застраховането и Законът за акцизите и данъчните складове – с по
4 изменения и допълнения за една година.
Имайки предвид, че през 2015 г. бе приет изцяло нов Кодекс за застраховането, позицията му сред лидерите по най-много промени за 1
година обосновава отрицателната оценка за работата по планирането
и изготвянето му още на ниво законопроект.
Измененията и допълненията в Закона за движението по пътищата са
част от опитите на законодателя да засили контрола по пътищата и да
бъде намален броят пътнотранспортните произшествия. В преследване на тази цел от 2005 г. досега Законът за движението по пътищата е
изменен и допълнен 59 пъти, а до края на месец юни 2017 г. в Народното събрание има внесени още 3 законопроекта. Този факт говори
красноречиво по-скоро за лутането на законодателя между различните
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законодателни разрешения, отколкото за устойчивост на усилията за
постигане на горната цел.
1.6. С преходните и заключителни разпоредби на приетите 17 ЗИД се предвиждат изменения и допълнения в 25 други закона (табл. 2), като по този
начин изследваният период се нарежда на първо място по най-малък брой
закони, изменени чрез преходни и заключителни разпоредби. Средно с
преходните и заключителните разпоредби на един закон се изменят между
1 и 2 други закона, което е значително по-малко в сравнение с периодите
юли – декември 2016 г., когато с преходните и заключителни разпоредби
на един закон се изменят средно между 3 и 4 други закона, януари – юни
2016 г. – средно 2 закона, юли – декември 2015 г. – средно 4 закона. Отклонението от утвърдилата се в 43-то НС практиката голям брой закони да
се изменят с преходните и заключителни разпоредби на друг закон, следва
да се оцени положително, но като се държи сметка за малкия общ брой приети закони и ниската законодателна активност през разглеждания период.
Общият брой на изменените и допълнени от януари до юни 2017 г. закони – както непосредствено със съответните ЗИД, така и чрез техните
преходни и заключителни разпоредби, е 41. Тоест 1 закон изменя и
допълва средно между 2 и 3 други закона, което е под установените
средни стойности, а именно всеки закон да изменя и допълва средно
между 3 и 5 закона. През настоящия период Законът за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията предвижда наймного промени в други закони – 6, следван от Закона за изменение и
допълнение на Закона за опазване на околната среда с 5.
1.7. От влизането им в сила законите, предмет на настоящото изследване,
са изменяни и допълвани общо 619 пъти или средно на закон се падат
около 39 изменения и допълнения при средна продължителност на действието им 15 години (табл. 3). По този показател данните бележат абсолютен максимум от началото на изследването, като надвишават тези за
досегашните „първенци“ – периодите юли – декември 2015 г. (средно
около 34 промени на закон при средна продължителност на действието
17 години) и юли – декември 2016 г. (средно около 29 промени на закон
при средна продължителност на действието между 13 и 14 години).
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Таблица 3

ТЕМПОВЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Бр. изм. Бр. изм.
Общ бр.
от 2005 г. от 2010 г.
изм. и доп.
досега
досега

Период

януари - юни
2010 г.
юли - декември
2010 г.
януари - юни
2011 г.
юли - декември
2011 г.
януари - юни
2012 г.
юли - декември
2012 г.
януари - юни
2013 г.
юли - декември
2013 г.
януари – юни
2014 г.
юли - декември
2014 г.
януари - юни
2015 г.
юли - декември
2015 г.
януари - юни
2016 г.
юли - декември
2016 г.
януари - юни
2017 г.
Източник: Сиела

Бр. закони,
изм. през Бр. закони, Бр. закони, Бр. закони,
Среден
Среден бр. първата
изм.
изм. 10
изм. 10
бр. изм.
изм. на
година повече от и повече и повече
за една
закон
след
веднъж пъти след пъти след
година
влизане в годишно 2005 г.
2010 г.
сила

777

565

*

2,4

19,9

23

34

26

*

1237

900

*

2,6

19,0

43

60

41

*

1035

757

*

2,1

16,5

22

47

42

*

944

691

*

1,2

20,9

26

41

29

*

648

482

*

2,1

25,9

8

24

20

*

1325

1014

*

2,1

25,4

33

51

39

*

476

387

*

2,3

25,1

16

17

15

*

1052

823

*

2,2

27,1

21

35

29

*

918

736

*

2,2

27

17

32

26

*

370

291

*

2,1

18,5

6

15

12

*

831

698

383

2,2

25,9

15

29

25

17

1570

1260

689

2,2

34,13

17

46

41

34

972

786

455

1.7

26.3

20

34

30

18

1413

1140

682

2

28.8

36

45

37

31

619

526

304

2.5

38.7

13

16

15

14

Още по-съществената е разликата при сравнение на данните с тези за
останалите периоди, през които показателят е достигал високи стойности: януари – юни 2016 г. (средно 26 пъти на закон при средна продължителност на действието им 14-15 години), януари – юни 2015 г.
(средно между 25 и 26 пъти на закон при средна продължителност на

24

действието им 12-13 години), юли – декември 2014 г. (средно 27 пъти
на закон при средна продължителност на действието им 11 години),
януари – юни 2014 г. (средно 27 пъти на закон при средна продължителност на действието им 11 години), юли – декември 2013 г. (средно
27 пъти на закон при средна продължителност на действието им 13
години) и януари – юни 2012 г. (средно 26 пъти на закон при средна
продължителност на действието им около 11 години). Налице е почти
двойно увеличение в сравнение с 2010 г. и 2011 г., когато законите са
изменяни и допълвани средно между 17 и 20 пъти.
1.8. През периода януари – юни 2017 г. средногодишният брой изменения и допълнения на закон е 2,5 (табл. 3). Показателят е съизмерим с
най-високите стойности, отчетени през периодите януари – юни 2010 г.
и юли – декември 2010 г. (съответно 2,4 и 2,6 изменения и допълнения
на закон за една година). Средните стойности на коефициента на средногодишно изменение през изследваните периоди са около 2,1 – 2,2.
1.9. Отново се потвърждава наблюдението за засилените темпове на
изменение на законодателството след 2005 г. Средният брой изменения и допълнения на законите, попадащи в изследвания период, от
2005 г. досега е висок – 85% от всички изменения и допълнения (526
от общо 619 изменения и допълнения) са направени през последните
дванадесет години и половина. Ако обаче бъде взета предвид средната
продължителност на действие на законите (тя е 15 години), това процентно съотношение не е толкова необичайно, тъй като практически
тези 85% изменения и допълнения са направени в период, надхвърлящ ¾ от периода на действие на законите.
За по-голяма пълнота, настоящият брой продължава да отчита отделно
и данните за измененията и допълнения от 2010 г. досега. Резултатите
показват, че 304 или 49% от всички изменения и допълнения в законите са направени през последните 7 години и половина. Оттук би
могъл да се направи изводът, че интензивността на изменение на законодателството следва относително постоянна динамика. Този извод
се подкрепя и от обстоятелството, че през изследвания период 94%
от законите (15 от 16) са изменяни и допълвани повече от 10 пъти от
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2005 г. досега, а около 88% – повече от 10 пъти след 2010 г.

нени още през първата година след обнародването.

1.10. През разглеждания период всички закони, обект на анализ, са изменяни и допълвани повече от веднъж годишно, което повтаря по този
показател периода юли – декември 2015 г. През останалите изследвани
шестмесечия процентът на изменените и допълнените повече от един
път годишно закони също е висок: юли – декември 2016 и януари – юни
2016 г. – 91%, януари – юни 2015 г. – 90%; юли – декември 2014 г. –
94%; януари – юни 2014 г. – 95%; юли – декември 2013 г. – 95%; януари
– юни 2013 г. – 90 %. Данните показват, че законите, които се изменят и
допълват само веднъж годишно, са изключителна рядкост.

1.12. Сред законите, които попадат в рамките на изследването за периода
януари – юни 2017 г., е налице само един закон, който е изменен или допълнен, преди да влезе в сила – Законът за акцизите и данъчните складове.
Интересното за този закон е и това, че след влизането му в сила на 1 януари
2006 г. той е изменен и допълнен 6 пъти през същата година. Този и други
подобни примери са най-ярката илюстрация за отсъствието на ясна визия
за развитие на политиката и законодателството в определена обществена
сфера, както и за силното подценяване на работата по изработване на законопроекти, в която професионалното начало невинаги е водещо.

1.11. Данните за броя на законите, изменени още през първата година след обнародването, отчитат значително увеличение през изследвания период – 13 закона, или 81 % от всички закони. Това са и найвисоките стойности по този показател от януари – юни 2013 г. насам,
когато законите, изменени и допълнени още през първата година след
обнародването, са били 84%. Средните стойности по този показател за
всички изследвани периоди са около 50% от законите (през периода
януари – юни 2016 г. – 54%, през  януари – юни 2015 г. – 47%, януари
– юни 2014 г. – 50%, през юли – декември 2013 г. – 55%).

1.13. Както вече бе посочено по-горе в настоящия анализ, средногодишният брой изменения и допълнения на един закон през разглеждания период е 2,5, което е над средните стойности, установени през всички изследвани периоди (средно 2,2). Разбира се, налице са примери за закони
с по-висок коефициент на средногодишно изменение (фиг. 1).

От данните за броя на законите, които са изменени и допълнени непосредствено след влизането им в сила, може да се направят различни
изводи, включително за качеството на подготвителната работа по законопроектите, особено важно значение в която има извършването на
предварителна оценка на ефектите от приемането на новите законови
норми. В тази връзка следва да се подчертае, че поне първите наблюдения показват, че въведената задължителна оценка на въздействието засега не дава реален ефект върху качеството на законопроектите.
Този извод е особено верен за внесените от народни представители
законопроекти, при които оценката на въздействието е повърхностна и
често пъти просто повтаря мотивите. С натрупването на анализираните периоди ще бъде любопитно да се проследи дали извършването на
оценка на въздействието ще се отрази върху броя на законите, изме-

26

Фигура 1

Топ 5 на законите с най-голям средногодишен брой
изменения и допълнения от влизането им в сила

Закон за устройство на територията

4.5

Закон за движението по пътищата

3.6

Закон за акцизите и данъчните складове

3.2

Закон за опазване на околната среда
Закон за енергетиката

2.9
2.8

Източник: Сиела
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Водещо място сред законите с най-голям средногодишен брой изменения и допълнения заема Законът за устройство на територията – средно с по 4,5 изменения и допълнения на година, следван от Закона за
движението по пътищата, Закона за акцизите и данъчните складове,
Закона за опазване на околната среда и Закона за енергетиката.
Прави впечатление, че три от тези закони – Законът за устройство на
територията, Законът за опазване на околната среда и Законът за
енергетиката, са свързани по някакъв начин с устойчивото развитие.
Затова фактът, че именно такива закони са подложени на най-интензивна законодателна намеса буди най-малкото недоумение.
За съжаление честата промяна в данъчните и осигурителните закони
вече не е новост и Законът за акцизите и данъчните складове отново
се явява сред най-често изменяните закони.
1.14. Сред законите с най-малък средногодишен брой изменения и
допълнения от разглежданите през периода са Законът за регионалното развитие, Законът за правната помощ, Законът за изпълнението
на наказанията и задържането под стража, Кодексът за застраховането и Законът за достъп и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия (фиг. 2). Интересно е да се отбележи, че през изследвания период нито един от
тези закони не е обект на по-малко от една промяна годишно, което е
прецедент до момента и присъствието им в тази класация в настоящия
брой не ги квалифицира автоматично като закони, съдържащи стабилна уредба на обществените отношения, които регулират.

Фигура 2

Топ 5 на законите с най-малък средногодишен брой
изменения и допълнения от влизането им в сила

Закон за регионалното развитие
Закон за правната помощ
Закон за изпълнение на наказанията
и задържането под стража

1.1
1.2
1.6

Кодекс за застраховането
Закон за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия

2
2.2

Източник: Сиела

Кодексът за застраховането например е сравнително нов (обнародван
е в края на 2015 г.) и би било положително, ако в рамките на по-дълъг
период на действие най-малкото запази темповете, с които се изменя.
Законът за достъп и разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия урежда тесен
кръг обществени отношения и присъствието му сред законите с наймалък средногодишен брой изменения нямаше да буди любопитство,
ако този средногодишен брой не беше цели 2,2 пъти, което говори за
повишен интерес към материята, която регулира.  
1.15. Анализът на данните относно отклоненията от общото правило
за влизане в сила на законите (3 дни след обнародването на закона в
Държавен вестник) показва, че около 35% (6 от 17 закона), или почти
всеки трети закон влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. Данните са съизмерими с предходния шестмесечен
период, когато около 32% от законите са влезли в сила от деня на об-
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народването им. В последните два изследвани периода се отчита подобрение спрямо януари – юни 2016 г., когато около 47% от приетите
закони влизат в сила от деня на обнародването им. Въпреки че процентът все още е твърде висок, би било положително, ако тенденцията се
запази, защото на практика рядко има основателен и обективен мотив
за предвиждане на по-кратък от 3-дневния срок за влизане в сила. Отново могат да бъдат посочени следните интересни примери – Законът
за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, Законът за изменение и допълнение на Закона за движението по
пътищата и Законът за изменение и допълнение на Закона за пътищата престояват в Народното събрание съответно 411, 293 и 275 дни (от
внасянето до окончателното им приемане), но влизат в сила от деня на
обнародването им.
От приетите през първата половина на 2017 г. закони няма такива,
които да предвиждат по-дълъг от 3-дневния срок за влизането си в сила
като принцип. Това може би се дължи отчасти на факта, че в настоящия
период не са приети изцяло нови закони, които уреждат по нов начин
дадена материя, в който случай е логично законодателят да предвиди
по-дълъг vacatio legis.
През настоящия период само Законът за изменение и допълнение на
Закона за опазване на околната среда предвижда една разпоредба да
влезе в сила с обратно действие.
1.16. Средният престой на законопроектите в Народното събрание,
включващ периода от внасянето им до окончателното им приемане на
второ четене, през настоящия период е около 187 дни. По този показател изследваният период е новият рекордьор, изпреварвайки досегашния лидер – периодът юли – декември 2016 г., когато средният престой
на законопроектите е 144 дни. За сравнение средните стойности са
между 80 и 130 дни.  
През настоящия период най-бързо са приети Законът за допълнение
на Закона за енергетиката – за 27 дни, и Законът за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – за 35 дни след постъпването им в Народното събрание. От
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друга страна, над една година са престояли в Народното събрание Законът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
– 533 дни, и Законът за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия – 448 дни.
1.17. По 2 от законите, анализирани в настоящото изследване, има висящи в Народното събрание законопроекти, като и по двата висящите ЗИД
са повече от 1. Тези законопроекти са внесени непосредствено след
приемането на изследвания закон. Данните по този показател показват
намаление спрямо изминали периоди, но това би могло да се обясни с
провелите се предсрочни парламентарни избори и необходимото време
на 44-то Народно събрание да започне дейността си. От началото на месец юли се забелязва засилване на законодателната активност на Министерския съвет и народните представители. По много от изследваните
в този брой закони вече има внесени нови проекти на ЗИД, които обаче
ще бъдат обект на анализ в следващия брой на Юридически барометър.
Гражданският процесуален кодекс и Законът за движението по пътищата са законите с най-голям общ брой висящи законопроекти, съответно
3 и 2, като те са внесени след приемане на изследваните в настоящия
брой закони.
1.18. От обнародваните през периода януари – юни 2017 г. закони 9,5
или около 56% са внесени от Министерския съвет, а 7,5 (44%) – от народни представители (обединените законопроекти с различен вносител са отчетени по ½ на двете места). Данните за този период показват
относително равно разпределение на активността за упражняване на
законодателна инициатива между основните вносители с леко преимущество на Министерския съвет. За сравнение досега средните стойности, отчитащи активността на Министерския съвет, са между 70 и 80%
от всички законопроекти, превърнали се в закон. Изключение правят
периодите, съвпадащи с мандата на 42-то Народно събрание, когато
се наблюдаваше разместване на интензивността на законодателната
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инициатива между двата основни вносители на законопроекти.
Интересно е да се отбележи, че в началото на действието на 44-то
Народно събрание се забелязва тенденция мащабни законопроекти,
предвиждащи значителни промени в закони, които уреждат важни обществени отношения, да се внасят от народни представители, вместо от Министерския съвет. От една страна, по този начин се избягва
общественото обсъждане на съответния законопроект. От друга – остава неясно кой носи отговорността за тези важни и тежки реформи,
след като Министерският съвет не застава зад тях като вносител. Без
да се омаловажава ролята на народните представители като носители
на законодателна инициатива, този подход подлежи на критика, когато
става дума за закони, които „обличат” политиките на правителството.
Именно поради тази причина Министерският съвет трябва да носи отговорност за съществените (основни) реформи, които се осъществяват
по време на управлението му. Тази теза може да бъде подкрепена с
примери на важни законопроекти, внесени от народни представители,
а именно – Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, Законопроект за изменение и допълнение
на Гражданския процесуален кодекс, Законопроект за концесиите,
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа.
Началото на мандата на 44-то Народно събрание би могло да се охарактеризира и с друг любопитен подход в работата му – да се внасят
спорни предложения за законови промени, пораждащи широк обществен дебат, които биват оттеглени или отхвърлени при гласуването на законопроекта на второ четене. В същото време, останали извън фокуса
на общественото внимание, се приемат не по-малко дискусионни норми, на които обаче се акцентира едва след като законопроектът е вече
приет. Такъв например беше случаят с проекта на Закон за изменение
и допълнение на Закона за съдебната власт. Докато основната обществена енергия беше насочена срещу предложението за ограничаване
на финансирането на професионалните сдружения на магистратите от
чужди донори (което впоследствие беше оттеглено), не по-малко спорното предложение изборните членове на на Висшия съдебен съвет
след изтичане на мандата им да се възстановяват на длъжността, заемана преди избора, или по техен избор на равна по степен длъжност в
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органите на съдебната власт (т. нар. „кариерен бонус“), като времето,
през което са били членове на Висшия съдебен съвет, се зачита за
магистратски стаж по чл. 164, ал. 1 – 7 от ЗСВ, беше прието от народните представители. Подобен подход следва да бъде силно критикуван
и екипът на Юридически барометър ще следи дали той ще се използва
често в практиката на 44-то Народно събрание.
1.19. От 16 закона, обект на настоящото изследване, 9 или около 56% са
били обект на контрол за конституционност. Тези стойности са по-високи
от данните за всички останали периоди – средно между 30 и 40% са
законите, по които има постановени решения на Конституционния съд.
По законите, включени в настоящия период, Конституционният съд се
е произнесъл с общо 25 решения, от които 14 съдържат цялостно или
частично уважаване на исканията и 11 решения отхвърлят искането
като неоснователно.
Най-често са били предмет на конституционен контрол Законът за собствеността и ползването на земеделските земи – 8 решения, Гражданският процесуален кодекс – 5 решения, и Законът за радиото и
телевизията – с 4 решения.
1.20. Законите, предмет на настоящия анализ, съдържат общо над
226 основания за издаване на различни по вид и по юридическа сила
подзаконови нормативни актове, или средно по около 19 акта на закон (табл. 4). По този показател се наблюдава съществено увеличение
спрямо останалите изследвани периоди. Средният брой основания за
издаване на подзаконови нормативни актове, които се обичайно се
установяват в рамките на анализа, е над 10 основания на 1 закон.
Изключение правят периодът юли – декември 2014 г., когато беше установен най-малкият среден брой подзаконови актове, предвидени в
закон – 9, и на периода януари – юни 2010 г., когато всеки закон е
предвиждал средно между 9 и 10 подзаконови нормативни акта.  
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Таблица 4

Фигура 3

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Бр. закони
едновременно
с правилник за
прилагане и други
актове

Общ бр.
подзаконови
актове

Среден бр.
подзаконови
актове на закон

Бр. нови
подзаконови
актове

Бр. закони с
увеличен брой
подзаконови
актове

януари - юни 2010 г.

429

9,5

23

11

2

юли - декември 2010 г.

808 +

11,2

50 +

15

13

януари - юни 2011 г.

652 +

10,9

68

16

16

юли - декември 2011 г.

535 +

10,7

77

12

8

януари - юни 2012 г.

337 +

9,9

57

7

8

юли - декември 2012 г.

773 +

13,1

45 +

18

13

януари - юни 2013 г.

274 +

12,5

53 +

6

5

юли - декември 2013 г.

589 +

14.7

64 +

5

7

януари - юни 2014 г.

668+

17

101+

12

10

юли - декември 2014 г.

180+

9

29+

3

5

януари - юни 2015 г.

468+

13

38

5

8

юли - декември 2015 г.

738 +

12,1

176 +

15

10

януари - юни 2016 г.

578+

13.4

47+

20

13

юли - декември 2016 г.

609 +

10.5

67 +

24

12

януари - юни 2017 г.

226 +

18.8

2

2

7

Период

Източник: Сиела
*В общия брой подзаконови актове не са включени устройствените правилници на предвидени със закона органи.
*В някои случаи основанието за издаване на подзаконови нормативни актове е посочено твърде общо, поради което общият
брой актове може да се окаже по-голям (това е обозначено със знак „+”).

Законите с най-голям брой нормативни актове по прилагането им са
Законът за движението по пътищата – с 37 основания за издаване на
подзаконови актове, Законът за устройство на територията – с 36 основания, и Законът за енергетиката – с 34 подзаконови нормативни
акта (Фиг. 3).
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Топ 5 на законите с най-голям брой подзаконови актове
Закон за движението по пътищата

37

Закон за устройство на територията

36

Закон за енергетиката

34

Закон за автомобилните превози
Кодекс за застраховането

25
24

Източник: Сиела
*В настоящия брой са класирани не десетте, а петте закона с най-голям брой подзаконови актове, тъй като общият брой изследвани закони е само 16.

1.21. Законите, приети през изследвания период, предвиждат 2 нови основания за издаване на подзаконови нормативни актове (табл. 4). Това
е и най-ниската стойност по този показател за всички периоди на изследването. Не може обаче да не бъде отчетен фактът, че през изследвания
период не е приет нито един изцяло нов закон, както и че това е периодът
с най-малко обнародвани закони за шестмесечие от началото на изследването. Нови основания за издаване/приемане на подзаконови нормативни актове са предвидени в Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража и в Закона за опазване на околната среда.
1.22. Седем от законите, обект на настоящия анализ, или около 44%,
предвиждат едновременно правилник за прилагане и други подзаконови
нормативни актове (табл. 4). Това е и най-високата стойност по този показател в сравнение с останалите изследвани периоди, когато процентното
съотношение на актовете, които предвиждат и правилник за прилагане, и
други подзаконови нормативни актове, е между 20 и 26%, с изключение
на периода юли – декември 2011 г., когато броят на законите, предвиждащ
едновременно правилник за прилагане и други подзаконови актове, е 16%.
Законът за движението по пътищата не само че предвижда едновременно
правилник за прилагане и други подзаконови нормативни актове, но е и
сред петте закона с най-голям общ брой подзаконови нормативни актове.
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1.23. В рамките на изследвания 6-месечен период в Народното събрание са внесени общо 47 законопроекта (без ратификациите), от които
4 са проекти на нови закони, а 43 са проекти на ЗИД (табл. 5). Това е
най-малкият брой на внесени законопроекти досега. По-малкият брой
законопроекти би могъл да бъде обяснен освен с прекъсването в дейността на Народното  събрание и провеждането  на  избори за народни представители, така и с факта, че в 44-то Народно събрание бяха
внесени едва 8 законопроекта за първия месец на действието му. За
сравнение още в първия ден на работата на 43-то Народно събрание
бяха внесени 28 законопроекта. В другите периоди на изследването,
когато се провеждаха избори за Народно събрание, данните по този
показател са по-високи в сравнение с настоящото шестмесечие. За
периода юли – декември 2014 г. внесените законопроекти са 124, а
за януари – юни 2013 г. – 79.
Таблица 5

ВНЕСЕНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2017 Г.
Период

Общо

Нови закони

ЗИД

Януари

9

2

7

Февруару

0

0

0

Март

0

0

0

Април

1

0

1

Май

12

2

10

Юни

25

0

25

Общо

47

4

43

2016

223

26

197

2015

303

29

274

2014

239

17

205

2013

203

17

186

2012

215

28

187

2011

214

26

188

2010

224

18

206

От внесените през периода януари – юни 2017 г. 47 законопроекта
9 са приети, 7 са отхвърлени, 2 са оттеглени, а 20 са висящи и се намират на различни етапи от законодателния процес в 44-то Народно
събрание (табл. 6).
Таблица 6

РАЗВИТИЕ НА ВНЕСЕНИТЕ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2017 Г. ЗАКОНОПРОЕКТИ
Общо

Министерски съвет

Народни представители

Приети

9

4

5

Отхвърлени

7

0

7

Оттеглени

2

0

2

Висящи

20

1

19

Източник: www.parliament.bg
* В данните за развитието на внесените през периода законопроекти не са включени проектите на закони за ратификация.
*В графата висящи законопроекти не са включени законопроектите, които са били висящи към предсрочното прекратяване на
мандата на 43-то Народно събрание.

Отново прави впечатление, че и през периода януари – юни 2017 г.
мнозинството от внесените законопроекти (около 83%) са на народни представители – около 5 пъти повече в сравнение с тези, внесени от Министерския съвет (17% от законопроектите). От началото на
дейността на 44-то Народно събрание до края на изследвания период
87% от законопроектите (33 законопроекта) са внесени от народни
представители, а едва 17% (5 законопроекта) – от Министерския съвет. Тук обаче следва да се отчете обстоятелството, че Министерският
съвет внесе своя първи законопроект в 44-то Народно събрание на 5
юни 2017 г., т.е. повече от един месец, след като правителството беше
избрано (кабинетът бе гласуван на 4 май 2017 г.). От тези общо 47
внесени законопроекта до края на изследвания период са приети 9, от
които 4 са от внесените от Министерския съвет, а 5 – от внесените от
народни представители.

Източник: www.parliament.bg
*Броят на законопроектите не включва проектите на закони за ратификация. През разглеждания период внесените проекти на
закони за ратификация са 9.
* Законопроектът за тълкуване на чл. 79, ал. 2, т. 1 от Наказателния кодекс е отчетен като нов закон.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Настоящият брой на Юридически барометър обхваща шестмесечен период,
през почти половината от който нямаше функциониращо Народно събрание, което
се отразява на данните по отделните показатели. Общият брой обнародвани закони е най-малкият отчетен за полугодие досега. Отбелязват се сериозни промени в
данните и по други критерии – за първи път не е приет нито един нов закон, налице
са най-малко закони, изменени повече от веднъж за периода, най-малко закони
са изменени чрез преходните и заключителните разпоредби на приетите закони,
отчита се и най-малък среден брой изменения и допълнения за една година. Именно поради особеностите на периода обаче тези данни не дават реална картина на
състоянието на законодателната дейност у нас. Трудно биха могли да бъдат изведени нови тенденции в развитието на законодателството, а количествените данни не
могат да служат за формиране на окончателни изводи, тъй като е възможно изкривяване на средните стойности. Още повече, че независимо от положителните изменения в някои от тях по други показатели се наблюдава влошаване. Така например
стои въпросът с броя закони, изменяни и през предходния период, със средния
брой изменения на закон и др. Наред с това, всички закони, предмет на анализ, са
изменяни и допълвани повече от веднъж в рамките на една година.

защото не може да бъде събрана достатъчна подкрепа, било защото вносителят
няма готовност да предложи решение и да го облече във формата на правни
норми.
4. Възможността да бъде предвидено законът да влезе в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник се използва необосновано често от законодателя.
Юридически барометър многократно е изразявал становище си, че почти няма
разумна хипотеза тази практика, макар допустима според Конституцията на Република България, да се използва за влизането в сила на нормативните актове.
Тя отнема правото на адресатите на правните норми да се запознаят с окончателния вариант на съответната промяна, преди тя да започне да поражда правни последици в тяхната правна сфера. На фона на рекордния среден престой
на законопроектите в Народното събрание отчетеният процент на законите, за
които не се спазва правилото за влизане в сила 3 дни след обнародването им в
Държавен вестник, е много висок, въпреки лекото подобрение през последните
изследвани периоди.

2. Макар да не е налице пълна съпоставимост на данните поради по-малкия брой
обнародвани закони, съществува достатъчно основание за затвърждаване на извода за нестабилност на законодателството в България. Честите промени в нормативните актове пораждат основателни критики по отношение на качеството на
извършваните изменения и опровергават всички твърдения за дългосрочно планиране на политиката във важни сфери на обществения живот.

5. Положителна оценка заслужава отчетеният най-малък брой закони, изменени чрез преходни и заключителни разпоредби на друг закон. Юридически барометър неведнъж е отправял критика към подхода, при който чрез преходните и
заключителните разпоредби се правят изменения в други закони, които не са
свързани или продиктувани от основната промяна, направена със съответния
законопроект, като по този начин се създава усещането за опит за избягване на
по-задълбочен дебат. Тази техника се беше утвърдила като принцип в работата
на 43-то Народно събрание. С интерес ще бъде проследен подходът на новата
легислатура.

3. Често пъти законодателната намеса, вместо да допринася за усъвършенстване
на нормативната уредба, води до хаос и неяснота. Продължават да се предвиждат
голям брой основания за издаване на подзаконови нормативни актове, много са
и законите, чиито разпоредби се доразвиват не само от правилник за прилагане,
но и от голям брой други подзаконови нормативни актове. Това „обрастване“ на
закона от огромен брой подзаконови нормативни актове поставя и друг въпрос.
Независимо че по същността си би трябвало да бъдат уредени на законово ниво,
Народното събрание често оставя в ръцете на изпълнителната власт уреждането на
въпроси, било защото не разполага с достатъчно експертни познания по тях, било

6. Макар че през първото полугодие на 2017 г. е внесен най-малък брой законопроекти в рамките на едно шестмесечие за всички изследвани периоди, може
да бъде направено важно обобщение за първите седмици от работата на 44-то
Народно събрание. Отбелязва се висока активност на народните представители
при внасянето на законопроекти – 87% от всички законопроекти, внесени от конституирането на 44-то Народно събрание до края на месец юни, са на народни
представители. Конституцията на Република България, разбира се, не прави разграничение в условията и правните последици от упражняването на законодателна инициатива от страна на народните представители и на Министерския съвет.
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Все пак, когато важни законопроекти, които са част от управленската програма
на правителството, се внасят не от Министерския съвет, а от народни представители, остава съмнението дали този подход не се използва съзнателно за отклоняване на напрежението от този, който реално стои зад съответните законодателни
изменения. Законодателната инициатива е средството, чрез което управленските
политики се превръщат в правила за поведение, и затова би следвало да се упражнява именно от този, който с отговорността си стои зад съответните законодателни
предложения.

ii. анализ на някои
по-важни закони

И

зводите и коментарите за качеството на някои по-важни или
интересни закони, приети в рамките на съответния 6-месечен
период, традиционно в рамките на Юридически барометър се
обособяват в следните основни групи:

• Реформи и закони – в тази група се включват закони, съдържащи
претенцията (било изрично формулирана от вносителя в мотивите или
при публичното представяне и обсъждане, било произтичаща от естеството на предлагания законопроект), че представляват законодателна
основа за сериозни промени в определена област, която при анализа
се оказва, че не е достатъчно обоснована.
• Хора или правила – в тази група анализът включва закони, които
поставят въпроса дали законодателят при осъществяване на своята
дейност се ръководи от принципни съображения, или по-скоро от конюнктурни интереси, свързани с конкретни лица или организации.
• Закони и права – в рамките на тази категория се разглеждат закони, които повдигат въпроси, свързани със засягане на правата на
гражданите.
• Други проблеми на законодателната дейност – тук се включват закони, показващи различни проблеми на законодателната дейност като
непоследователност на законодателя и непрецизна правна техника,
промени в закона в резултат на неизпълнението му от самите държавни органи и др.
Малкият брой закони, приети през настоящия 6-месечен период, не
дава възможност да се предложи коментар на закони във всяка от посочените категории. Затова в настоящото изследване ще бъдат представени някои по-интересни примери.
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1. Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по
пътищата
Едно от измененията, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 9 от 26 януари
2017 г.), касае разпоредбата на чл. 113, ал. 1, уреждаща задълженията
на пешеходците при пресичане на платното за движение. Промяната
бе провокирана от Тълкувателно решение № 2 по тълкувателно дело №
2/2016 г. на Общото събрание на наказателната колегия на Върховния
касационен съд, което беше постановено в края на 2016 г.
Преди изменението й разпоредбата на чл. 113, ал. 1 изискваше при
пресичане на платното за движение пешеходците да преминават по
пешеходните пътеки при спазване на определени правила:
• преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с разстоянията до приближаващите се пътни превозни средства и с тяхната
скорост на движение;
• да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не
спират без необходимост на платното за движение;
• да спазват светлинните сигнали и сигналите на регулировчика;
• да не преминават през ограждения от парапети или вериги.
А съгласно ал. 2 извън населените места и по двулентовите двупосочни пътища в населените места, когато в близост до пешеходците няма
пешеходна пътека, те могат да пресичат платното за движение и извън
определените за това места, като спазват правилата по ал. 1, т. 1, 2 и 4.
При разглеждане на изводите на съда трябва да се има предвид и съдържанието на чл. 114, който въвежда допълнителни забрани за пешеходците, а именно да навлизат внезапно на платното за движение, да
пресичат платното за движение при ограничена видимост и да извършват търговия и услуги на платното за движение.
Един от въпросите, на които ВКС даде отговор с тълкувателното решение, е именно дали правото на пешеходеца при пресичане на пътното платно е абсолютно в зависимост от мястото на пресичането му.
Неговият отговор е от непосредствено значение за преценката дали
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при осъществяване на състава на престъплението по чл. 343, ал. 1 от
Наказателния кодекс1, в случаите на непредпазливо причиняване на
смърт, тежка или среда телесна повреда на пешеходец при пресичане
в резултат на нарушаване от страна  на водача на МПС на правилата за
движение по ЗДвП, е налице съпричиняване на вредоносния резултат
от страна на пешеходеца и следва ли това обстоятелство да обуслови
налагането на по-леко наказание на дееца?
Поставянето на тези въпроси пред ВКС бе провокирано от утвърдилата се противоречива съдебна практика при разглеждането на такива
казуси. В практиката на съдилищата се оформиха две противоположни
становища.
Според едното правото на пресичане на пътното платно на пешеходеца е абсолютно, независимо от неспазването от негова страна на
предвидените в чл. 113 и чл. 114 от ЗДвП задължения. Поради това в
тези случаи се изключва съпричиняването на вредоносния резултат,
дори пешеходецът да е нарушил правилата за движение по пътищата,
залегнали в цитираните норми. Съдебните състави, застъпващи тази
теза, се аргументират с друго правило от ЗДвП (чл. 116), съгласно което
водачите са длъжни да бъдат внимателни и предпазливи към пешеходците.
Според алтернативното становище правото на пешеходеца е относително, като зависи от това дали той е предприел пресичането на платното за движение правомерно или не. Подкрепящите това мнение съдебни състави приемат, че предимството на пешеходеца не съществува
предварително, преди той да е стъпил на платното, и че неспазването
на задълженията по чл. 113, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗДвП го превръща в
субект на нарушение на правилата за движение. В допълнение те подчертават, че пешеходците не могат да упражняват правото си на всяка
1
Чл. 342. (1) Който при управляване на подвижен железопътен състав, въздухоплавателно средство, моторно
превозно средство, плавателен съд, бойна или специална машина наруши правилата за движение, като допуска причиняването на телесна повреда или смърт на другиго, се наказва с лишаване от свобода до две години
или с пробация.
Чл. 343. (1) Когато с деяния по предходния член по непредпазливост са причинени:
а) значителни имуществени вреди, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация;
б) тежка или средна телесна повреда, независимо дали са настъпили последиците по буква "а", наказанието
е лишаване от свобода до четири години за тежка телесна повреда и до три години или пробация за средна
телесна повреда;
в) смърт, независимо дали са настъпили последиците по буква "а", наказанието е лишаване от свобода от две
до шест години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от три до десет години.
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цена – когато безопасността на движението е застрашена, с риск за
собственото здраве и живот. Затова в случаи на такова поведение на
пешеходеца, ако му бъде причинена смърт или телесна повреда поради нарушение на правилата за движение от страна на водача на моторното превозно средство, то е налице съпричиняване и отговорността
на водача следва да бъде смекчена.
Имайки предвид посоченото противоречие, в решението си Общото
събрание на наказателната колегия на ВКС дава задължително тълкуване на закона, като разграничава отделните хипотези в зависимост
от мястото на пресичане и като съобразява, че „актуалното законодателство е създало допълнителни изисквания за упражняване на това
право, които го стесняват в съдържателно отношение и не го правят
безусловно.”
Според Тълкувателното решение при пресичане на регулирано със
светофарна уредба място при навлизане на разрешен за пешеходеца
сигнал на светофарната уредба неговото субективно право да премине
през платното за движение е абсолютно. Съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна повреда) по чл. 343, ал. 1 от НК от
страна на пешеходеца при пресичане на такова място е налице само
ако той е навлязъл на платното за движение на забранена за него светлинна сигнализация на светофарната уредба.
При пресичане на специално очертана или неочертана с маркировка
върху пътното платно, но сигнализирана с пътен знак пешеходна пътека, както и на място, което е продължение на тротоарите и банкетите
върху платното за движение на кръстовище, правото на пешеходеца
също е абсолютно, но следва да се упражнява при спазване на правилата на чл. 113 и чл. 114 от ЗДвП. Съпричиняване на вредоносния резултат в този случай е налице, когато пешеходецът е нарушил правилата
на чл. 113 и чл. 114 от ЗДвП.
ВКС постановява, че правото не е абсолютно при пресичане на пътното
платно на нерегламентирано за тази цел място и ще е налице съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна повреда) по чл. 343,
ал. 1 от НК от страна на пешеходец, ако той не се е съобразил с ограниченията на чл. 113, ал. 1, т. 1, 2 и 4 и чл. 114 от ЗДвП, както и със задължението да пресече на пешеходна пътека, когато в близост има такава.
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Тук следва да се направи едно терминологично уточнение. В правната теория разграничението на правата на абсолютни и относителни най-често се прави в зависимост от кръга на правнозадължените
лица. Абсолютните права са тези, които създават задължение на всички останали правни субекти да не пречат на титуляра на правата да
ги упражнява (типичен пример за абсолютно право е правото на собственост). В случая обаче ВКС не използва понятието в този смисъл.
Най-малкото защото насрещна страна на правото на пресичане на пешеходците са не всички правни субекти, а водачите на МПС (както той
самият признава). ВКС употребява понятието по-скоро като синоним
на „безусловно“, което е налице при всички обстоятелства. Но именно затова неговите изводи съдържат вътрешни противоречия. От една
страна, ВКС потвърждава, че правото на пешеходците при пресичане
на място, урегулирано с пешеходна пътека или светофарна уредба, е
абсолютно. От друга страна обаче, той смята, че правото се упражнява
при определени условия, спазването на които обуславят отговорността
на насрещната страна.
Тълкувателното решение предизвика много дискусии, а самото наличие на 4 особени мнения по описаните въпроси е достатъчен знак за
нееднозначното възприемане на аргументите на ВКС.
Законът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 9 от 26 януари 2017 г.) в частта му, засягаща на чл.
113, е реакция на описаното развитие на съдебната практика и начин
да бъдат преодолени изводите на ВКС в постановеното тълкувателно
решение. Съгласно изменението, преди да навлязат на платното за
движение, пешеходците трябва да се съобразят с приближаващите се
пътни превозни средства, но вече нямат задължение да преценяват
разстоянията до приближаващите се пътни превозни средства и тяхната скорост на движение. Промяната е аргументирана с факта, че не
може да се вменява задължение на пешеходците да извършват преценка на всички характеристики на приближаващите се МПС, които могат
да рефлектират върху спирането им преди пешеходната пътека. Още
по-малко може да се очаква да са в състояние да преценят скоростта
им на движение, тъй като това е и въпрос на субективно възприятие,
върху което влияят различни фактори като възраст, житейска зрялост,
евентуална умствена недоразвитост, болестно състояние, умора, раз-
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сеяност и др. Задължението на водачите на МПС да се движат с разрешената скорост и да намалят с приближаването до пешеходна пътека
също се отразява на преценката на пешеходците. Според законодателя не може да се очаква от пешеходеца да притежава компетентност
да преценява и техническите параметри на моторното превозно средство, които са от значение за спирането му преди пешеходната пътека.
В закона се създава и ново правило, съгласно което „при пътнотранспортно произшествие с пешеходец на обозначена пътна маркировка
„пешеходна пътека“, когато водачът е превишил разрешената максимална скорост за движение или е нарушил друго правило от Закона
за движението по пътищата, имащо отношение към произшествието,
пешеходецът не се счита за съпричинител за настъпване на съответното произшествие“ (чл. 19, ал. 5). Съпричиняването се изключва
дори пешеходецът да не е изпълнил някое от задълженията си по чл.
113. Достатъчно е водачът на МПС да е превишил разрешената скорост или да е извършил друго нарушение на правилата за движение,
което е в причинно-следствена връзка с пътното произшествие. От
тази разпоредба биха могли да се направят няколко извода. Първо,
новото правило е създадено в разпоредбата, отнасяща се до задълженията на водача на нерелсово превозно средство при преминаване
през пешеходна пътека. Следователно изключването на съпричиняването се прилага само в случаите, когато пътнотранспортното произшествие е настъпило на място, обозначено за пресичане с пешеходна
пътека. Правилото не би следвало да се прилага например, когато пешеходецът пресича платното за движение на място, урегулирано със
светофарна уредба, независимо че правото му за пресичане също е
абсолютно (съгласно изводите на ВКС). Възможността пешеходецът
да се счита за съпричинител на пътнотранспортното произшествие остава на общо основание и в случаите, когато той е пресичал платното за движение на неурегулирано място. Така при осъществяване на
състава на чл. 343, ал. 1 от НК деецът ще се наказва различно, независимо че и в случаите на пресичане на пешеходна пътека (когато не
е спазил задълженията си по чл. 113), и при преминаване на платното
за движение на място, урегулирано със светофар (ако е навлязъл на
платното за движение на забранен светлинен сигнал), пешеходецът
се ползва с абсолютно (според ВКС) право на пресичане. Във втория
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случай наказанието на водача на МПС би могло да се намали, ако се
приеме, че и поведението на пешеходецът е в причинно-следствена
връзка с вредоносния резултат, т.е. че то допринася за настъпването
му. Анализът на направените изменения провокира и още един извод.
Ако една от целите им е да преодолеят тълкуването на ВКС, то тази цел
не е постигната, поне не изцяло, тъй като промените засягат единствено правилата за пресичане на пешеходна пътека. Следователно
тълкувателното решение продължава да обвързва съда в останалата
част на т. 4 и 6, отнасящи се до описаните по-горе въпроси. Макар
целта, преследвана от законодателя с тези изменения, да заслужава
подкрепа, отново се прави промяна „на парче“. Подобен подход не
е изключение за промените в законодателната уредба, имащи за цел
намаляване на пътнотранспортните произшествия, при това изводът
е валиден не само за измененията в ЗДвП, но и за Наказателния кодекс. Именно по такъв начин например през 2012 г. ал. 3 на чл. 343
от НК, уреждащ по-тежко наказуем състав на престъплението по чл.
343, се допълни с нови квалифициращи обстоятелства от обективна
страна, едно от които е „когато деянието е извършено на пешеходна
пътека“.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража
Законът за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г.)
представлява интерес за изследването, защото дава законодателен израз на опита на България да изпълни препоръките на ЕСПЧ, дадени в
пилотното решение по делото ,,Нешков и други срещу България“. Препоръките са свързани с предприемане на мерки във връзка с тежките
условия в българските затвори и липсата на ефективни вътрешноправни средства за защита срещу тях, водещи до многократно осъждане на
страната за нарушаване на чл. 3 и чл. 13 от Европейската конвенция
за защита на правата на човека и основните свободи.
Следва да се припомни, че с решението си по делото ,,Нешков и други срещу България“2 ЕСПЧ постанови, че в България съществува системен проблем с лошите условия в местата за лишаване от свобода,
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както и че отсъстват ефективни правни средства за защита срещу тези
условия. ЕСПЧ счита, че за да се справи с този проблем, България
трябва да намери решение на поне два въпроса. Единият е свързан с
пренаселеността в местата за лишаване от свобода и материалните условия и хигиената, а вторият се отнася до създаване на вътрешноправен механизъм за защита по отношение на условията на задържане и
изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“. С решението си
Съдът дава общи насоки, от които държавата би могла да се ръководи
при формулиране на политики и мерки за решаването на тези въпроси. Такива мерки според Съда (без претенция за изчерпателност) биха
могли да бъдат изграждане на повече места за задържане и за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“, промени в наказателната политика, особено във връзка с прилагането на наказания, несвързани с лишаване от свобода, и на института на условното осъждане, и
разработване както на превантивно правно средство за защита, така
и на средство с компенсаторен характер в случаите на нарушения. В
заключителната част на решението се посочва, че България разполага
с 18 месеца, считано от 1 юни 2015 г. (на тази дата решението влезе в
сила), да предвиди на национално ниво комбинация от защитни мерки
срещу условията в затворите, които да са съобразени напълно с изискванията, посочени в решението. Срокът за изпълнение на препоръките от решението изтече на 1 декември 2016 г.
През януари 2017 г. Народното събрание прие Закон за изменение и
допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането
под стража (ЗИНЗС), част от промените в който са именно в изпълнение на насоките на ЕСПЧ. По-важните от тях биха могли да бъдат обобщени така:
• Поставянето в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“, изразяващи се в липса на достатъчно
жилищна площ, е изрично определено от закона като нарушение, което
би могло да се приеме за изтезание, жестоко, нечовешко или унизително отношение. В тази връзка се предвижда, че стандартът за минимална жилищна площ в спалното помещение за всеки лишен от свобода
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["ENG"],"respondent":["BGR"],"documentcollectionid2":["GRAND
CHAMBER","CHAMBER"],"kpdate":["2015-01-01T00:00:00.0Z","2015-06-30T00:00:00.0Z"],"itemid":["001-150771"]}
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от не по-малко от 4 кв. м. следва да влезе в сила3. Този стандарт е
въведен още през 2009 г., като е предвидено да започне да се прилага
три години след приемането на програма за подобряване на условията
в местата за лишаване от свобода. Такава е приета от Министерския
съвет през 2010 г. През 2012 г. обаче влизането в сила на разпоредбата, с която е въведен стандартът, е отложено до 1 януари 2019 г. Под
натиска на ЕСПЧ задължението за осигуряване на минимална жилищна площ от 4 кв.м. на всеки лишен от свобода в крайна сметка влезе в
сила. Разбира се, законодателната промяна, макар и важна, сама по
себе си не е достатъчна. Наред с нея следва да бъдат предприети редица други мерки и действия по отношение на материалните условия в
пенитенциарните заведения, за да може заложеният стандарт реално
да бъде изпълнен.
• Въведен е национален механизъм за защита срещу нарушения на
забраната по чл. 3 от ЗИНЗС4 – за целта е приета нова част шеста
„Защита срещу изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение“. Лишените от свобода и задържаните под стража ще могат да
се възползват от тази процедура с оглед прекратяване на действия
и бездействия на орган по изпълнение на наказанията или на друго
длъжностно лице, представляващи нарушение на забраната по чл. 3,  
както и с оглед извършването на действия с цел прекратяване или предотвратяване на нарушение на забраната по чл. 3.
Според Съда „превантивната мярка за защита трябва...преди всичко
да може да осигурява бърза защита. Най-добрият начин за въвеждане
на това средство за защита би било създаването на специален орган
за надзор над поправителните заведения. Разглеждането на жалбите
на лишените от свобода от специален орган обикновено произвежда
по-бързи резултати, отколкото справянето с тях в обикновени съдебни

3
За тази  промяна е използвана интересна законодателна техника. Досегашната разпоредба на ал. 3, която
уреждаше стандарта, е отменена и е създадена нова алинея 4 с подобно съдържание

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) (1) Осъдените и задържаните под стража не могат да
бъдат подлагани на изтезания, на жестоко, нечовешко или унизително отношение.
(2) За нарушение на ал. 1 се смята и поставянето в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието
лишаване от свобода или задържането под стража, изразяващи се в липса на достатъчно жилищна площ, храна,
облекло, отопление, осветление, проветряване, медицинско обслужване, условия за двигателна активност, продължителна изолация без възможност за общуване, необоснована употреба на помощни средства, както и други
подобни действия, бездействия или обстоятелства, които уронват човешкото достойнство или пораждат чувство на
страх, незащитеност или малоценност.
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производства.” Този специализиран орган „трябва да има правото да
следи за нарушения на правата на лишените от свобода, да бъде независим от органите, които отговарят за пенитенциарната система, да
има правомощията и задължението да разследва жалби с участието на
жалбоподателя, както и да може да взема обвързващи и приложими
решения, присъждащи съответните компенсации”. Народното събрание се е съобразило частично с тези препоръки. Контролният орган е
независим от органите, които отговарят за пенитенциарната система
– предвижда се процедурата да се развива пред административния
съд по местоизпълнението на наказанието или задържането под стража. Законодателят обаче е счел (по-скоро правилно), че не е необходимо създаването на специализиран орган за надзор над затворите. За
сметка на това е предвидил процедурата да се осъществява в кратки
срокове и без излишно отлагане, като е възможно делото да се разгледа и в отсъствие на началника на затвора или на представителя на
лишения от свобода или задържания, ако те не се явят без уважителни
причини.
• Създаден е ред за обезщетяване на лишени от свобода и задържани
под стража за вреди, причинени от действия на органите по изпълнение на наказанията, водещи до нарушаване на забраната за изтезание, жестоко, нечовешко и унизително отношение (част седма). Този
ред се явява специален спрямо Закона за отговорността на държавата
и общините за вреди.
Останалите по-важни промени в Закона за изменение и допълнение на
Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража бяха
описани по-подробно в предходния брой на Юридически барометър в
рубриката „Състояние на основните права в практиката на ЕСПЧ“. Тук
за пълнота те само ще бъдат маркирани. Част от промените засягат
първоначалното разпределение на лишените от свобода. Въведен е погъвкав режим за преместване на лишените от свобода както от един
затвор в друг, така и в рамките на един затвор. Предвидени са промени в режима на изтърпяване на наказанията „лишаване от свобода“,
„доживотен  затвор“  и  „доживотен  затвор  без  замяна“.
В следващите 6-месечни периоди Юридически барометър ще се опита
да проследи как се прилага новият националноправен режим за за-
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щита срещу изтезание, жестоко, нечовешко и унизително отношение в
местата за лишаване от свобода, както прави с механизма за защита
срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в
разумен срок по глава трета„а“ от Закона за съдебната власт.
3. Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Законът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 9 от 26 януари 2017 г.) е поредна добра илюстрация на практиката за „лутане“ на законодателя между различни
законодателни решения – за изменението на закона без сериозен
предварителен анализ и оценка на въздействието му и последваща отмяна с мотиви, напълно противоположни на целта на първоначалната
законодателна намеса. Примерът е свързан с чувствителната за широк
кръг български граждани тема за производство на „домашна ракия“ и
правилата за извършване на тази дейност.
С изменения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) в края
на 2015 г. се промени определението за специализиран малък обект
за дестилиране, като се намали общата вместимост на съдовете за варене на ракия от 1000 на 500 литра. Въведе се и забрана за производство на ракия в специализирани малки обекти за дестилиране от 1
януари до 30 юни. Вносител на законопроекта е Министерският съвет,
но конкретните промени са внесени от народни представители между
първо и второ четене, поради което те не са придружени от никакви
мотиви.
Със Закона за изменение и допълнение на ЗАДС, който попада в обхвата на настоящия анализ, се прави „промяна на промяната” и през януари 2017 г. се връща старият режим – общата вместимост на съдовете
в един малък обект се увеличи отново на 1000 л., а ограничителният
режим за производство на алкохол от януари до юни отпадна.
Както в полза, така и против измененията са изказани редица становища. Целта на настоящия коментар не е да изрази предпочитание и подкрепа в полза на едни или други аргументи по същество. Тяхната оценка следва да отчита както интересите на малките и големите търговци,
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държавния интерес от събирането на данъци, така и европейското
законодателство, което поставя определени граници на националната
компетентност за уреждане на режима на акциза. Именно поради многообразието и преплитането на различни интереси начинът, по който
се правят измененията на законовите норми, които уреждат правилата
за дестилация на етилов алкохол (ракия) в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, заслужава критика. Промените в
законодателството би трябвало да се извършват мотивирано, в резултат на анализ и ясни цели. Когато липсва концепция за уреждане на
отношенията, се стига до хипотези на прибързани и непоследователни
решения. Аргумент в полза на това твърдение е и фактът, че един от
законопроектите („за промяна на промяната”), приети през 2017 г., е
внесен в Народното събрание едва 21 дни след приемане на предходната промяна. Независимо от това кой режим е по-благоприятен за определен кръг производители, честите резки промени в нормативната
уредба създават несигурност и недоверие, което се отразява негативно и върху волята правилата да бъдат спазвани.
4. Закон за допълнение на Закона за регионалното развитие
Националната концепция за пространствено развитие има основополагащо значение в системата от документи за планиране на развитието на националната територия, като оглавява тяхната йерархия.
Националната концепция е стратегически документ, който определя
дългосрочните перспективи и цели за развитието на територията и
именно затова тя обхваща дълъг период от време – до 15 години, а в
частите, в които се отнася до елементите на техническата инфраструктура – до 30 години.

и благоустройството, а ще бъде възложено на специализирано външно
звено. В мотивите на законопроекта вносителят обосновава причината за тази промяна и тук няма да се коментира или критикува неговото
решение по същество.
Подходът, който е избран, за да се определи лицето, което ще изработва
Националната концепция, обаче е изключително интересен. Съгласно
новосъздадената алинея 6 в чл. 7б дейността по изработването ще се
извършва от „специализирано търговско дружество със сто процента
държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството“.
Тази разпоредба не би предизвикала учудване, ако въпросното дружество например предстоеше да бъде учредено или да бъде допълнително определено с подзаконов акт. Но случаят не е такъв. С нова точка от
допълнителните разпоредби на закона се създава дефиниция, в която
законодателят пояснява какво по смисъла на Закона за регионалното развитие е „специализирано търговско дружество със сто процента
държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството“, а
именно това е „Национален център за териториално развитие“ – ЕАД,
гр. София. Не са малко примерите, в които допълнителните разпоредби на законите съдържат излишни и дори смешни дефиниции. Тази би
могла достойно да се нареди сред тях. Трудно би могло да се намери
обяснение защо законодателят вместо да посочи директно търговското дружество в основната част на закона е предпочел да го определи
енигматично чрез основни характеристики, след което да го „разкрие“
в допълнителните разпоредби. Затова пък този пример би могъл да
бъде номиниран в някоя от категориите на наградите Златен пирон на
Юридически барометър.

Законът за допълнение на Закона за регионалното развитие (ДВ, бр.
13 от 7 февруари 2017 г.) прави впечатление с „иновативна“ законодателна техника. Чл. 7б, ал. 5 от закона урежда компетентността на
Министерския съвет да приеме Националната концепция за пространствено развитие по предложение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството. С допълнението, което е обект на настоящия коментар, изработването на националната концепция вече
няма бъде задължение на Министерството на регионалното развитие
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iii. конституционен контрол.
вето на президента

В

периода януари – юни 2017 г. Конституционният съд (КС) е постановил 8 решения, от които 3 са уважени, 3 са отхвърлени и 2
са свързани със задължително тълкуване на Конституцията. Този
брой е два пъти по-голям от решенията за предходното шестмесечие
(табл. 7) и се доближава до отчетения за цялата 2016 година, когато
решенията са общо 10. Поради това може да се очаква на годишна
база броят на решенията на КС да се впише в установената тенденция
за постановяване на 10 и повече решения годишно, наблюдавана от
2009 г. насам, от която е имало отклонение само през 2015 г. – с 5
решения за годината.

Таблица 7

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
Отхвърлени

Средна
продължителност
на делата (дни)

Уважени
искания

2015

Особени мнения и
становища
(по решения)

6

8

3

3

1

3

180

8

4

2

2

3

1

188

17

10

6

4

6

12

180

13

5

3

2

3

8

260

Образувани дела

януари - юни
2017 г.
юли - декември
2016 г.
2016

Брой определения
за прекратяване
(недопустими искания)

Общо

Брой решения
Година

2014

13

12

6

4

4

16

244

2013

39

15

5

9

2

27

152

2012

13

12

8

4

0

32

191

2011

16

12

9

3

2

34

126

2010

22

15

7

6

7

24

140

2009

19

11

7

3

0

41

73

2008

5

6

4

2

0

12

74

2007

10

10

3

5

3

10

78

2006

12

9

3

6

2

23

109

2005

11

9

2

5

1

16

118

Източник: www.constcourt.bg
* В общия брой решения се включват всички решения на КС за съответния период, но не всички се отчитат при ,,уважени/отхвърлени искания“. В тях не се включват тълкувателните решения и решенията по спорове за компетентност..
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Делата, които са образувани през първата половина на 2017 г., са 6.
Отчетените данни показват промяна в тенденцията броят на новите
дела да е по-голям от броя на постановените решения. От шестте дела
2 са решени в рамките на изследвания период, 2 са допуснати до разглеждане по същество, а другите 2 все още са на фаза проверка за
допустимост.
Първото дело, образувано и решено в рамките на изследвания период,
е к.д. № 1 от 2017 г. С Решение № 8 от 2017 г. КС се произнася по конституционосъобразността на разпоредбите на § 69 и § 70 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗИДЗМВР),
обнародван в ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г. Те касаят „преобразуването“
на служебните правоотношения на държавни служители от МВР и начина, по който става това – по силата на закона, без съгласието на служителите. Съдът е сезиран от омбудсмана с аргумент, че по този начин се
нарушават конституционни права на служителите. В решението си КС
постановява, че разпоредбите не са противоконституционни, тъй като
със ЗИДЗМВР се засягат не придобити права и свободи, а предоставени по целесъобразност привилегии на служители на МВР. Нещо повече,
с него се цели запазване на придобития „социален пакет“. Обърнато е
и внимание на правната фигура „преобразуване на правоотношение“,
която поражда основния довод на искането. Според КС, макар съдържанието на понятието да не е законово и доктринално дефинирано,
използването му не е новост в законодателството, в подкрепа на което са приложени примери. Аргументът, че така се нарушава правната
сигурност, е оборен от КС, като е изтъкнато, че правната сигурност не
трябва да се разбира като забрана съдържанието на установени в закона права и условията за тяхното упражняване да бъдат променяни.
Изискването е тези промени да не са внезапни и неочаквани, което
според КС е изпълнено.
Второто дело е к.д. № 2 от 2017 г. КС с Решение № 7 от 2017 г. отхвърля
искането на тричленен състав на Върховния административен съд за
установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 40,
ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО ) във връзка с чл.
4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). На преценка за
съответствие с Конституцията е поставена разпоредбата, уреждаща за-
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дължение на пенсионерите, регистрирани като упражняващи свободна
професия и/или занаятчийска дейност, да плащат вноски за задължително здравно осигуряване. Според вносителите въпросната разпоредба противоречи на основния принцип на равенство на гражданите
пред закона (чл. 6, ал. 2 от Конституцията), като неоправдано поставя
работещите пенсионери в по-неблагоприятно положение от онези, които не работят. Основен аргумент на КС за отхвърляне на искането е, че
правилото не само не нарушава принципа на равенство пред закона,
а напротив, то осигурява спазването на този принцип, като третира еднакво всички лица, които реализират доход от трудова дейност.
Единственото прекратено за първото полугодие на 2017 г. производство е по к.д. № 14 от 2016 г. Делото е свързано с разпоредбите на
чл. 14, ал. 3 и 5 от Изборния кодекс (ИК), уреждащи образуването на
избирателни секции извън страната. Преди произнасянето на съда Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 85 от 2016 г.), поради което оспорена остана
единствено разпоредбата на чл. 14, ал. 3 в частта й относно компетентността за откриване на избирателни секции в държави, които не са
членки на Европейския съюз, извън дипломатическите и консулските
представителства („с решение на Централната избирателна комисия
по преценка на дипломатическите и консулските представителства“).
С определение за прекратяване № 1 от 31.01.2017 г. КС прекрати
производството с мотива, че искането на омбудсмана на Република
България е оттеглено, което не позволява по-нататъшни действия от
страна на съда (искане с вх. № 356 от 14.12.2016 г.). Това становище не се споделя от всички конституционни съдии. В двете особени
мнения към определението се застъпва становището, че КС не е част
от съдебната система, конституционното производството не притежава
всички характеристики на съдебния процес и инициаторът му също не
притежава всички права на страна в съдебния процес. Принципът на
диспозитивното начало, основен за гражданския и административния
процес, с който КС прави аналогия, не се прилага в производството
за установяване на противоконституционност. Следователно, след като
процесуалната годност на едно искане за обявяване на противоконституционност на действащ закон е констатирана от Конституционния
съд с определение за неговата допустимост, сезиращият субект не
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може повече да се разпорежда с развитието на производството чрез
оттегляне на искането.
В настоящото изследване като по-интересни следва да се разгледат и
споменатите в предходния брой на Юридически барометър Решение
№ 2 от 2017 г. и Решение № 3 от 2017 г. Първото решение е постановено по к.д. № 13 от 2016 г., образувано от искане на главния прокурор за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 126, ал. 1 от
Конституцията. Въпросът, който е отправен, е какво е съдържанието
на конституционното изискване за съответствие между структурата на
прокуратурата и структурата на съдилищата. В искането се твърди, че
съдържанието на разпоредбата е неясно, поради което позволява различни тълкувания. Според едното тълкуване изискването за съответствие на структурата на прокуратурата с тази на съдилищата трябва да
се разбира буквално – на всеки съд териториално да отговаря съответна прокуратура, а според другото съответствие трябва да има само на
функционален принцип – на районно, окръжно, апелативно, върховно
ниво. В решението си Конституционният съд утвърждава функционалния принцип на съответствие на структурата на прокуратурата с тази на
съда. Според него изискването на чл. 126, ал. 1 от Конституцията структурата на прокуратурата да е в съответствие с тази на съдилищата означава задължително създаване на прокуратури, съответстващи по вид
и степен на изчерпателно изброените в чл. 119, ал. 1 от Конституцията
съдилища ( Върховен касационен съд, Върховен административен съд,
апелативни, окръжни, военни и районни съдилища), а правилата за
териториалното разпределение на прокуратурите, е предоставено на
преценката на законодателя съгласно чл. 133 от Конституцията5.
Решение на КС № 3 от 2017 г. е постановено по к.д. № 11 от 2016 г.,
което е образувано по искане на омбудсмана на Република България.
Предмет на конституционен контрол е разпоредбата на чл. 242а от Изборния кодекс относно последиците при неупражняване на избирателното право. Съгласно ал. 1 на чл. 242а лицата, които не са упражнили

5
Чл. 133. Организацията и дейността на Висшия съдебен съвет, на съдилищата, на прокурорските и на следствените органи, статутът на съдиите, прокурорите и следователите, условията и редът за назначаване и освобождаване от длъжност на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите, както и за осъществяване на тяхната отговорност се уреждат със закон.
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избирателното си право без уважителни причини в два поредни избора
от един и същ вид, се заличават от избирателния списък за следващите
избори и се вписват в списъка на заличените лица при условия и по
ред, определени от Централната избирателна комисия. Разпоредбата
на чл. 242а е обявена за противоконституционна, като аргументите на
КС са свързани, от една страна, със съдържанието на избирателното
право, а от друга – с недопустимо делегиране на законодателни правомощия на ЦИК по отношение уреждането на условията и реда за
санкциониране на граждани, неупражнили избирателното си право.
Според КС избирателното право на гражданите е основно политическо субективно право, което произтича непосредствено от народния
суверенитет. Като всяко субективно право избирателното право се основава на свободата на титуляра му да извърши или да се въздържи
от извършването на определено действие. Така в самото съдържание
на избирателното право се съдържа конституционно гарантирана възможност лицето да не го упражни независимо от причините за това. КС
приема, че избирателното право е неотменимо и това изключва възможността то да бъде обвързвано с конституционни задължения или да
бъдат създавани със закон препятствия от процедурно естество, които
да затрудняват или да правят невъзможно неговото упражняване, каквото би било заличаването от избирателните списъци.

трация, като я определя за непропорционална спрямо целта за изчистване на избирателните списъци от „мъртви души“, защото актуализирането на избирателните списъци е задължение на съответните държавни
органи, включително и тези по гражданското състояние.
По постановените в рамките на изследвания период решения има 3
особени мнения и становища (табл. 7), с 2 повече от отчетените през
предходния период юли – декември 2016 г.
Средната продължителност на разглеждане на делата, по които е постановено решение през периода януари – юни 2017 г., е 180 дни, които
се вписват в средните стойности за периода от време, необходим за решаване на делата, след 2010 г., когато Юридически барометър започна
наблюдението на този показател (извън сериозното отклонение от тенденцията, установено през първата половина на 2015 г., от 387 дни).

Наред с това, КС подчертава, че Конституцията не съдържа разпоредба, която да допуска ограничаване на избирателното право с последващ законодателен акт. Той се позовава на практиката на Съда, която
приема, че единствено съображения от конституционен порядък могат
да оправдаят ограничаване на закрепени в Конституцията права на
гражданите, каквито в разглежданата хипотеза не са налице.
КС обръща внимание и на целта, която преследва законодателя със
законодателните изменения. Според него опитът за решение на проблема с ниската избирателна активност чрез въвеждане на санкция за
неупражняване на активното избирателно право пропуска същностния
проблем на избирателния абсентизъм, свързан с причините, поради
които избирателите не отиват до изборните урни. Според КС този проблем е ценностен, а не е свързан с организацията и реда на гласуване.
В решението КС се спира и на идеята за въвеждане на активна регис-
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Таблица 8

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН

януари
- юни
2017 г.

0

1

юли декември
2016 г.

0

0

2016

0

2

1

2015

0

2

2

2014

0

7

3

2013

0

10

1

2012

0

2011

0

2010

1

2009

1

Н

О

У

0

1

Н

О

1

У
1

Н

О

У

3

1

1

1

2

0

0

0

0

1

1

2

1

1

3

1

2

3

1

2

1

1

4

1

2

2

0

3

2

1

6

2

1

8

1

7

9

3

8

0

2008

2

1

0

5

0

0

3

6

0

1

3

5

3

6

3

3

0

0

1

1

2007

0

6

2006

0

3

3

2005

0

4

3

Общо

1

28

6

0

1

1

66

0

1

0

1

1

2

0
1

2

1
2

1

1

2

2

У

1

3

2

О

2

3

1

Н

1

1

0

1

1

1

0

2

1

1

1

0

1

2

1

1

1

1

1

1

5

4

2

0

2

2

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

2

1

0

1

5

1

0

2

30

11

16

4
2

1

2

2
3

3 10 21

Източник: www.constcourt.com
*Н – недопустимо искане; О – отхвърлено искане; У – уважено искане

3

6

7

8 21

О

1

1

5

11

У

0

2

1

Н

0

2

0

7

2

У

2

1
3

3

О

1

0

2

1

5

1

Н

1

0

2

1

1

Други
Общо

У

ВАдв.С
Общо

О

ВКС/ВАС
Общо

Н

Омбудсман
Общо

У

Общо

О

Главен
прокурор

Президент
Общо

Н

Общо

Общо

Година

Министерски
Народни
съвет
представители

1

0

1

0

5

0

7

Исканията по постановените през периода януари – юни 2017 г. решения са направени съответно от народни представители, главния прокурор, омбудсмана и върховните съдилища (табл. 8). Искането от страна
на народните представители е отхвърлено с Решение № 5 от 2017 г.
по к.д. № 12 от 2016 г. Главният прокурор е упражнил три пъти правото
си да сезира КС, като два от тях са свързани с искане за задължително тълкуване, а третото искане е частично уважено с Решение № 4 от
2017 г. Омбудсманът на Република България е сезирал КС също 3 пъти
за периода. Едно от исканията му е определено като недопустимо (Определение за прекратяване №1 от 31.01.2017 г), едно е отхвърлено с
Решение № 8 от 2017 г. и едно – уважено (Решение № 3 от 2017 г.).
ВКС и ВАС са отправили по едно искане до КС. Въз основа на искането на ВКС е постановено Решение № 1 от 2017 г., което определя за
противоконституционна разпоредбата, според която магистрат, срещу
когото е образувано дисциплинарно производство, не може да бъде
освободен от длъжност при подаване на оставка. По инициатива на
Върховния административен съд бе образувано к.д. № 2 от 2017 г.,
разгледано по-горе.

1

Вето на президента

5

0

2

В рамките на периода януари – юни 2017 г. президентът е упражнил
правото си на вето само веднъж. С Указ № 66 от 02.02.2017 г. той е
наложил вето върху приетия от 43-то Народно събрание на 24 януари
2017 г. Закон за концесиите. Приемането на закона беше мотивирано от нуждата да се транспонира Директива 2014/23/ЕС, въвеждаща
нови изисквания за концесионните договори. Поради това, че тя обхваща материя, която в българското законодателство е уредена в два
закона (Закон за концесиите и Закон за публично-частното партньорство), законодателят изготви нов Закон за концесиите, който да ги обедини и да въведе новите изисквания. В указа си президентът критикува
закона с аргумента за липса на основни принципи, които да осигурят
ефективно стопанисване на имуществото, предотвратяване на монополизма, нелоялната конкуренция и защитата на потребителите.
След налагането на ветото обаче 43-то НС бе разпуснато и то нямаше
възможност да гласува закона отново. В рамките на новото 44-то На-
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Iv. Подзаконови нормативни
актове и контрол върху тях

родно събрание законодателната процедура започна наново с внасянето на нов Законопроект за концесиите. Той е почти идентичен със
закона, върху който бе наложено вето, като в текста му само едно от
възраженията на президента е намерило отражение.

П
По-важни изводи и препоръки:
1. Данните за броя на решенията на КС показват увеличаване на интензивността на
неговата дейност. За 6 месеца КС се е произнесъл с 8 решения, които са два пъти
повече от тези за предходното шестмесечие и почти толкова, колкото са постановени
за цялата 2016 г. Засилването на активността през разглеждания период би могла
да се дължи на по-големия брой образувани дела (17 през 2016 г. и още 6 през настоящото шестмесечие). В същото време продължителността за разглеждане на едно
дело продължава да бъде висока – средно 6 месеца.
2. През първото полугодие на 2017 г. искания за сезиране на КС са отправили почти
всички органи, притежаващи това правомощие. Изключение правят Министерският
съвет, президентът и Висшият адвокатски съвет. Включването на Висшия адвокатски
съвет сред органите, оправомощени да сезират КС, е едно от най-важните изменения, направени с последната конституционна промяна. Тя „въоръжава“ адвокатурата
със силно средство за защита на правата и интересите на гражданите, от което тя все
още не се възползва ефективно.
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рез първото шестмесечие на 2017 г. са приети/издадени общо
280 подзаконови нормативни акта (ПНА), което е значително
по-малко в сравнение с приетите през периода юли – декември
2016 г. 405 акта (табл. 9). Този брой ПНА е най-ниският отчетен резултат по този показател от 2010 г. насам и значително под регистрираните до момента средни стойности от около 400 акта за 6 месеца.

Таблица 9

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Януари
- Юни
2017 г.

МС МВР МФ

МРР/
МТСП МО МВнР МП МОН МЗ
МРРБ

МК МОСВ МЗХ МТИТС МИ МЕ МТ ММС МИП Други Общо

Януари

31

6

1

5

1

3

0

0

3

0

1

1

3

4

0

0

0

0

0

3
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Февруари

15

4

1

0

0

2

0

2

6

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

7

41

Март

16

8

2

0

1

0

0

1

0

4

0

2

6

0

1

0

0

1

0

13

55

Април

23

5

3

1

0

2

0

1

6

4

0

1

4

1

1

0

0

1

0

7
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Май

18

0

1

0

0

1

0

0

0

3

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

25

Юни

25

6

2

0

0

0

0

1

3

1

0

1

2

2

0

0

0

0

0

3

46

128 29

10

6

2

8

0

5

18

12

1

6

19

7

2

0

0

2

0

34 289

10

9

18

4

12

0

2

15

27

10

5

28

12

4

5

0

2

*

40 428

400 26

25

27

5

28

4

7

22

40

18

7

51

31

8

9

5

2

*

54

Януари
- Юни
2017 г.

Юли Декември 225
2016 г.
2016

769

2015

381

69

22

25

11

23

6

10

24

34

9

8

80

35

17

2

*

39 795

2014

477

54

25

20

8

21

1

10

18

53

12

9

57

40

9

2

10

57

885

2013

301

32

19

13

12

21

5

6

21

34

5

17

67

28

19

3

8

66

677

2012

347

31

29

22

12

21

2

6

86

37

17

16

87

35

11

3

0

53

815

2011

394

40

20

14

9

43

0

6

20

75

12

18

91

32

7

4

0

61

846

2010

329

18

22

10

15

28

6

11

48

93

12

6

110

38

8

0

0

48

802
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Източник: Държавен вестник
* Наименованията на министерствата са променени в съответствие с актуалната структура на Министерския съвет.
* На 29 май 2013 г. е създадено Министерство на инвестиционното проектиране. Преди това в същата колона е отразена нормотворческата дейност на министъра по управление на средствата от ЕС.
* Подзаконовите актове, издадени от министъра на икономиката, министъра на енергетиката и министъра на туризма са включени
в една и съща колона, тъй като до 7 ноември 2014 г. управлението на тези системи се осъществява от един министър.
*Общият брой на подзаконовите актове, отразен в таблицата, е по-голям, тъй като има подзаконови актове, които са издадени
съвместно от двама или повече министри

През първата половина на годината традиционно се наблюдава по-слаба нормотворческа активност, особено по отношение на дейността на
Министерския съвет. Все пак през разглеждания период той отново е
приел най-много подзаконови нормативни актове – 128, което е с 97
по-малко в сравнение с приетите през предходното шестмесечие.
Подобно намаление се наблюдава и в дейността на останалите органи
с нормотворческа компетентност. Изключение правят няколко министъра, като най-осезаемо увеличение може да се види при министъра
на вътрешните работи, който е издал 29 акта, почти три пъти повече в
сравнение с предходния период (10 акта). Най-малко ПНА за периода
(по 1 акт) са издали министърът на културата и министърът на труда и
социалната политика, а по 2 акта са издали министърът на икономиката и министърът на младежта и спорта.
През периода януари – юни 2017 г. броят на приетите/издадени ПНА
се разпределя относително равномерно в рамките на шестмесечието
(табл. 9), с изключение на месец май, когато са приети/издадени значително по-малко ПНА. Най-много ПНА са приети/издадени през месеците
януари и април (съответно 62 и 60), а най-малко през май (25 ПНА) .

Таблица 10

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (ЯНУАРИ - ЮНИ 2017 Г.)
Общо*
Изменителни С акт за
(изменящи изм. и доп.
съществуваща
С нов акт
уредба)
Нови
(създаващи
за първи път
уредба)

С нов акт

Януари Февруари

Март

Април

Май

Юни

172

31

25

26

44

16

30

37

13

5

8

5

1

5

71

19

10

15

11

8

8

Източник: Държавен вестник
* Общият брой на подзаконовите нормативни актове в таблица 10 се различава от броя им по таблица 9, тъй като тук са отчетени
без значение дали са издадени от един орган, или при съвместна компетентност на няколко органа.

През настоящия шестмесечен период броят на жалбите, подадени
срещу ПНА, е 26 (табл. 11). Отменените или обявени за нищожни от
Върховния административен съд актове са 23 или с 15 повече в сравнение с предходното шестмесечие, като надхвърлят общия брой незаконосъобразни ПНА за всяка година от 2007 г. до 2015 г. От всички незаконосъобразни ПНА 12 са издадени от министри, 7 от Министерския
съвет, а 4 от други органи.

Данните за приетите/издадените през първото полугодие на 2017 г. подзаконови нормативни актове сочат, че по-голямата част от тях изменят
и допълват или преуреждат съществуващата нормативна уредба (табл.
10). Това са общо 209 акта, от които 172 са за изменение и допълнение, а 37 са нови актове, които преуреждат определена материя, като
отменят действалите преди тях актове. Общият брой изменителни ПНА е
близък до този за предходния изследван период, когато те са общо 238.
Сериозно намаление в сравнение с периода юли – декември 2016 г. се
наблюдава при изцяло новите ПНА – тези, които създават за първи път
правна уредба на определен кръг обществени отношения. За предходното шестмесечие те са 167, а в настоящия изследван период – 71.
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за администрацията в съдилищата – 2 акта;

Таблица 11

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (НА) ПО ОРГАН НА ИЗДАВАНЕ
Година

Общо

НА на МС

Януари - Юни 2017 г.
Юли - Декември 2016 г.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Общо

23
8
23
17
15
9
9
5
7
10
9
3
84

7
0
5
4
3
2
2
1
1
4
6
0
23

НА на
министри
12
7
13
12
10
6
5
4
4
1
2
2
46

НА на други
органи
4
1
5
1
2
1
2
0
2
5
2
1
16

Жалби срещу
подзаконови НА
26
25
57
40
47
46
48
40
38
45
*
*
297

Източник: Държавен вестник
* Липсват данни.

• в областта на земеделието и животновъдството – във връзка с Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и с
Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча – 2
акта;
• в областта на териториалното устройство – във връзка с обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти – 1 акт;
• в областта на енергетиката – във връзка с правилата за измерване
на количеството електрическа енергия – 1 акт;
• в областта на трудовото право и общественото осигуряване – във
връзка с организацията на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт – 1 акт;
• в други области – 3 акта.
Фигура 4

Незаконосъобразни нормативни актове по материя
(2007 - юни 2017 г.)
36

Здравеопазване

За изследвания период незаконосъобразните ПНА се разпределят по
предмет на регулиране по следния начин (фиг. 4):
• в областта на здравеопазването – във връзка с проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани
от Националната здравноосигурителна каса; изисквания на НЗОК за
лечение на определени болести; утвърждаване на отделни медицински
стандарти – общо 12 акта;

Правосъдие и вътрешни работи

23

Трудово право и обществено осигуряване

15

Земеделие, животновъдство, ветеринарномедицинска дейност

15

Териториално устройство, етажна собственост

• в областта на правосъдието и вътрешните работи – във връзка с минималните размери на адвокатските възнаграждения и с правилника

5

Социална политика

4

Образование

4

Енергетика

4

Туризъм

1

Транспорт

1

Източник: Държавен вестник
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v. тълкувателни актове
на върховните съдилища

По-важни изводи и препоръки:
1. През настоящия изследван период се наблюдава осезаемо стихване на иначе интензивната нормотворческа активност на органите на изпълнителната власт и то при
положение, че през една значителна част от периода функционираше служебно правителство. Това намаление се дължи главно на по-малкия брой изцяло нови подзаконови
нормативни актове. Идентифицирането на конкретните причини за по-слабата нормотворческа дейност на органите на изпълнителната власт предполага по-задълбочено изследване. На този етап все още не могат да се правят изводи за някаква по-трайна
закономерност, а данните по-скоро са резултат на политическа конюнктура.
2. При запазване на броя на подадените жалби срещу подзаконови нормативни актове
се наблюдава отчетливо увеличение на случаите на отмяна или обявяване на нищожност от ВАС. През настоящото шестмесечие е отчетен най-големият брой отменени или
обявени за нищожни незаконосъобразни подзаконови нормативни актове за шестмесечие от 2007 г. насам. Тези наблюдения дават основание да се направят тревожни изводи за качеството на нормотворческата дейност на органите на изпълнителната власт.
Сред най-честите пороци, причина за отмяна на подзаконови нормативни актове, продължават да бъдат неспазване на процедурата по приемането им и установяване на
противоречие с императивни правни норми от по-висока степен.
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рез периода януари – юни 2017 г. се наблюдава двойно увеличение на броя на постановените тълкувателни актове на върховните съдилища в сравнение с предходния период на изследване
(юли – декември 2016 г.). Върховният касационен съд (ВКС) и Върховният административен съд (ВАС) са се произнесли с общо 12 тълкувателни решения (табл. 12), което е сравнимо с периода януари – юни
2015 г., когато са постановени 13 решения. През първото шестмесечие на 2017 г. двете върховни съдилища са постановили равен брой
тълкувателни актове – по 6.
Таблица 12

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА
Юли - Януари
2016 Декември - Юни
2016 г. 2017 г.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ВКС

6

4

2

0

8

10

7

21

19

19

14

11

4*

6

ВАС

0

1

6

7

4

7

5

2

3

3

4

4

3*

6

Общо

6

5

8

7

12

17

12

23

22

22

18

15

6

12

Източник: Сиела, www.vks.bg, www.sac.government.bg
* Тълкувателното постановление е отчетено с единица в данните за всяко от върховните съдилища, поради което общият брой
тълкувателни актове не съвпада със сбора от тълкувателните актове, отразени в реда на съответния върховен съд.

През настоящия анализиран период най-активен от органите, оправомощени да отправят искания за постановяване на тълкувателни решения, отново е председателят на ВКС, който е направил 5 от общо 12
искания. Три от другите приети за тълкуване искания са от председателя на ВАС, а по 2 предложения са направили главният прокурор и
омбудсманът (табл. 13).

68

69

Таблица 13

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛАЩА ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Юли Декември
2016 г.

Януари
- Юни
2017 г.

Председател
на ВКС

5

4

0

0

3

5

5

19

19

13

9

8

2

5

Председател
на ВАС

0

1

5

4

3

2

2

1

0

0

1

2

1

3

Главен прокурор

0

0

1.5

3

4

5

4

1

2

3

5

3

2

2

Министър на
правосъдието

1

0

1.5

0

1

2

0

1

0

1

0

0

0

0

Председател на
ВАдв.С

0

0

0

0

1

2

0

0

0

1

1

0

0

0

Омбудсман

0

0

0

0

0

1

0

1

1

4

2

0

0

2

Източник: Сиела, www.vks.bg, www.sac.government.bg
* В исканията на председателите на върховните съдилища са включени и исканията, отправени от състави на ВКС и ВАС на основание чл. 292 от Гражданския процесуален кодекс, съответно чл. 97, ал. 1 от Закона за съдебната власт (отм. ДВ, бр. 64 от 2007) и чл.
261, ал. 1 (отм. ДВ, бр. 64 от 2007) от Административнопроцесуалния кодекс.

Въпросите, на които е даден отговор с постановените тълкувателни решения, се отличават с разнообразност и са свързани с приложението
на разпоредби от следните нормативни актове:
• Закон за отговорността на държавата и общините за вреди – относно обстоятелството дали при предявени пред административните
съдилища искове по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за имуществени вреди от
незаконосъобразни наказателни постановления изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната на
наказателните постановления представляват пряка и непосредствена
последица от увреждането по смисъла на чл. 4 от закона;
• Кодекс за застраховането – относно правото на пострадалия да получи обезщетение от делинквента над изплатеното от застрахователя
обезщетение по задължителната застраховка по риска „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите въз основа на постигнато споразумение със застрахователя, в което увреденият е заявил, че е напълно
обезщетен за съответната вреда;
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• Закон за административните нарушения и наказания – относно това
кой давностен срок се прилага при изпълнение на административно наказание „глоба“ след прекъсване на давността в хипотезата на чл. 82,
ал. 2 ЗАНН – този по чл. 171 ДОПК или този по чл. 82, ал. 1, б. ,,а’’ ЗАНН;
• Закон за енергетиката – относно това дали в случаите на доставяне на топлинна енергия за битови нужди в сграда в режим на етажна
собственост се прилагат разпоредбите на специалния Закон за енергетиката или те се дерогират от защитаващата правата на потребителите
разпоредба на чл. 62 от Закона за защита на потребителите, уреждаща
непоисканата доставка на стоки или услуги, като се има предвид правото за прилагане на разпоредбите, осигуряващи по-висока степен на
защита на потребителите при противоречие между два закона, установено в § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на
потребителите;
• Наказателно-процесуален кодекс (НПК) – относно това дали следва
да се приеме за изгубило сила приетото в т. 3 от Тълкувателно решение
№ 3/12.11.2013 г. по т.д. № 3/2013 г., че положеният общественополезен труд от трансферирания осъден български гражданин в осъдилата
го държава трябва да бъде зачетен от съда за намаляване на срока на
наказанието, освен ако определеният от издаващата държава остатък
за изтърпяване е изчислен след зачитане на положения труд;
• Административнопроцесуален кодекс (АПК) – относно въпросите: 1)
дали се дължи държавна такса при подаване на частна жалба против
съдебни актове по административни дела съгласно чл. 213, т. 3 във вр.
чл. 236 АПК, във вр. т. 2б от Тарифа № 1 към Закона за държавните
такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените
служби и Министерството на правосъдието; 2) дали за подадена жалба
срещу един административен акт се дължи една такса, независимо от
броя на жалбоподателите или такава е дължима за всеки един от жалбоподателите; 3) какво е правомощието на Върховния административен
съд след отмяна на решение на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което е
наложено дисциплинарно наказание на магистрат – да върне препис
ката на компетентния административен орган за ново произнасяне
със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона по
чл. 173, ал. 2 от АПК или само да отмени решението, без да връща пре-
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писката на органа за ново произнасяне, независимо от наличието на
дисциплинарно нарушение; 4) съставлява ли съществено нарушение
на административнопроизводствените правила и принципа за безпристрастност по чл. 10, ал. 2 от АПК участието на членовете на Висшия
съдебен съвет в дисциплинарен състав, когато същите са и вносители
на предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 312,
ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 311, т. 2, б. ,,в’’  и чл. 307, ал. 2 от Закона за
съдебната власт (ЗСВ) за изборните членове на Висшия съдебен съвет
и по чл. 312, ал. 1, т. 4 от ЗСВ за налагане на дисциплинарно наказание на съдия, прокурор, следовател, на административен ръководител
или заместник на административния ръководител; 5) дали съществува
задължение за Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство в хипотезата на чл. 310, ал. 1, изр. 1 от ЗСВ, при наличие на
искане по чл. 27, ал. 4 от ЗСВ  или на предложение по чл. 312, ал. 1 от
ЗСВ   за образуване на дисциплинарно производство срещу изборен
член на ВСС, съдия, прокурор, следовател, административен ръководител или заместник на административен ръководител, отговарящо на
формалните изисквания за сезиране на Висшия съдебен съвет, или
ВСС има право на преценка за обоснованост на предложението преди
образуване на дисциплинарното производство;
• Семеен кодекс – във връзка с това: 1) какво е другарството на съпрузите по предявени от или срещу тях искове за собственост на вещи
или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност;
2) в случай че се възприеме тезата за задължителност на другарството
на съпрузите по делата за собственост на вещи или имоти, придобити
в режим на съпружеска имуществена общност, как следва да процедира съдът, когато искът за собственост е предявен само срещу единия
съпруг – да конституира служебно другия съпруг или да даде съответни
указания на ищеца за насочване на иска срещу него по реда на отстраняване нередовностите на исковата молба;
• Граждански процесуален кодекс (ГПК) – относно това дали може да
бъде продължаван при условията на чл. 63, ал. 1 ГПК срокът по чл.
390, ал. 3 ГПК за предявяване на иска при допуснато обезпечение на
бъдещ иск;
• Закон за собствеността (ЗС) – относно това дали при придобиване
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на правото на собственост върху недвижим имот на основание публична продан, ако в постановлението за възлагане на съдебния изпълнител не фигурира построената в имота сграда, върху същата не е било
насочено принудително изпълнение чрез налагане на възбрана, не е
описана и оценена от съдебния изпълнител и спрямо нея не е проведена публична продан, намира приложение правилото на чл. 92 ЗС, за да
се приеме, че по силата на постановлението за възлагане е придобита
собствеността и върху сградата;
• Закон за гражданската регистрация – по отношение на това дали
подлежат на оспорване по реда на чл. 128, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс актовете за гражданско състояние, съставени по
реда на Закона за гражданската регистрация;
• Закон за опазване на околната среда (ЗООС) – относно това дали
операторът на инсталация извършва едно или няколко отделни нарушения по смисъла на чл. 125, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 164, ал. 1 от ЗООС  
и във връзка с чл. 18 от Закона за административните нарушения и
наказания, при неизпълнение на повече от едно условие на комплексното разрешително.
От постановените през разглеждания период тълкувателни актове като
по-интересно и важно от практическа гледна точка би могло да се посочи Тълкувателно решение № 3 от 29.06.2017 г. на ОСГК на ВКС по
т.д. № 3/2016 г. Производството е свързано с констатираната противоречива съдебна практика по въпроса какво е другарството на съпрузите по предявени от или срещу тях искове за собственост на вещи или
имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност. Вторият въпрос е поставен под условие, че се възприеме тезата за задължителност на другарството, а именно: как следва да процедира съдът,
когато искът за собственост е предявен само срещу единия съпруг – да
конституира служебно другия съпруг или да даде съответни указания на
ищеца за насочване на иска срещу него по реда на отстраняване на
нередовностите на исковата молба.
Относно първия въпрос в съдебната практика преобладава становището, че съпрузите са задължителни необходими другари, поради което
съвместното им участие в процеса е предпоставка за неговата допустимост, както и за допустимостта на постановеното съдебно решение.

73

Една част от съдебните състави пък застъпват тезата, че съпрузите са
необходими, но не и задължителни другари. Налице е и съдебна практика, според която те са задължителни необходими другари, само когато са ответници.
В тълкувателното решение ВКС подчертава, че в съдебната практика
няма спор, че по предявени от или срещу съпрузи искове за обща собственост другарството е необходимо, тъй като самото естество на спорното правоотношение налага решението на съда да бъде еднакво по
отношение на двамата. Противоречието е в това дали другарството е
задължително или факултативно.

колегия на ВКС приема, че по предявен от или срещу съпрузите иск
за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска
имуществена общност, съпрузите са необходими, но не са задължителни другари. Този извод не се променя от положението на съпрузите в
процеса – дали са активна или пасивна страна.

Върховните съдии подчертават, че задължителното необходимо другарство ограничава правото на иск, защото при отказ на единия другар
да се присъедини към първоначалния ищец по делото производството
се прекратява. Затова то е уредено като изключение – само в изрично предвидените от закона случаи, както и когато естеството на спора
налага това, защото с решението се постига правна промяна, която
засяга правата на всички другари. Затова, отчитайки ограничителния
характер на задължителното другарство, гражданската колегия на ВКС
заявява, че то не може да се прилага разширително.
Що се касае до съпрузите по искове за собственост, нито една от двете
предпоставки за прилагането му не е налице – нито съществува норма,
която да изисква задължителното им съвместно участие по тези дела,
нито естеството на споровете за собственост налага задължителното
участие на съпрузите като предпоставка за допустимост на процеса по
такива дела. Още повече, че неучаствалият в делото съпруг разполага с
други процесуални средства за защита срещу обвързващата го сила на
пресъдено нещо на съдебното решение. Възприемането на тезата, че
другарството на съпрузите по делата за собственост е задължително, би
могло да доведе до житейски хипотези, които са несъвместими с идеята, която стои зад предвиждането на тяхната съвместна процесуална
легитимация (при фактическа раздяла, влошени отношения, несъгласие на единия съпруг да предяви иск за собственост). Това според ВКС
би обезсилило конституционно признатото право на иск на основание,
каквото законът не предвижда.
С оглед тази логика на разсъждение Общото събрание на гражданската
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vі. хармонизация
на българското право
с правото на ЕС

По-важни изводи и препоръки:
1. Тълкувателните актове на ВКС и ВАС винаги са били обект на особен интерес
както за правната теория, така и за практиката. Това е така, защото установяването на правилна и безпротиворечива съдебна практика е от решаващо значение
за еднообразното прилагане на закона и за предвидимост на правораздаването
като абсолютни предпоставки за добре функционираща съдебна система. Интензивността на  тълкувателната дейност на върховните съдилища, от друга страна, е
индикатор за състоянието на нормативната уредба и способността й безпротиворечиво да регулира обществените отношения, до които се отнася. Големият брой
тълкувателни актове, разбира се, свидетелстват и за по-добрата организация на
процеса на идентифициране на случаите на неправилна или неконстантна съдебна практика. Те обаче са и свидетелство за качеството на българското законодателство и са резултат от пороците, върху които Юридически барометър постоянно
обръща внимание. По този начин чрез тълкувателните актове върховните съдилища често се превръщат във „вторичен законодател“.
2. Специално следва да се отбележи засилването на тълкувателната дейност на
ВАС. Докато той обичайно постановява по средно 3-4 тълкувателни акта годишно,
само през изследвания 6-месечен период ВАС се е произнесъл с 6 тълкувателни
решения (колкото е постановил и ВКС). Юридически барометър ще проследи дали
това увеличение е инцидентно или е началото на по-трайна тенденция в дейността на върховния съд.
3. Председателят на ВКС е най-активният сред субектите, оправомощени да искат задължително тълкуване. През анализирания период той отново е направил
най-много искания за издаване на тълкувателни актове. От всички тълкувателни
актове, постановени през периода 2005 – 2017 г., 97 (от общо 181) са по искане
на председателя на ВКС – повече, отколкото са исканията на всички останали
субекти, взети заедно. На другия полюс е председателят на Висшия адвокатски
съвет, който най-често остава пасивен по отношение на упражняване на това си
правомощие.
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П

рез разглеждания период (януари – юни 2017 г.) със закон е
транспонирана само една директива на ЕС или с 9 по-малко в
сравнение с периода юли – декември 2016 г. (табл. 14). Това
е най-малкият брой транспонирани директиви за едно шестмесечие
от началото на изследването. Следващият най-малък брой директиви
беше установен през периода юли – декември 2014 г., когато с 3 закона бяха транспонирани общо 4 директиви. Общият брой на хармонизационните закони (тези, които транспонират директиви, или уреждат
прилагането на регламенти и други актове с директен ефект) за първата половина на 2017 г. е 6 – два пъти по-малко от предходния период
на изследване. От тях само един закон транспонира директива и това
е Законът за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Хармонизационните закони представляват 35% от общия брой
закони (нови и ЗИД), което е значително увеличение в сравнение с
предходното шестмесечие, когато 19% от законите са свързани с хармонизация на българското право с правото на ЕС.
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звено за контакт за обмен на електронни сертификати за достъп до
биометрични данни в документите за самоличност.

Таблица 14

ХАРМОНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРАВЕН РЕД С ПРАВОТО НА ЕС
Период
януари - юни
2017 г.
юли - декември
2016 г.

Бр. закони,
Бр.
Бр. официални
Бр.
които
уведомителни мотивирани
траспонирани
транспонират
писма от ЕК становища
директиви
директивите

Бр. дела
пред СЕС

Бр.
прекратени
процедури

1

1

14

1

2

20

10

8

17

8

0

9

2016

37

18

29

10

2

16

2015

35

23

24

7

2

36

2014

21

12

34

11

2

34

2013

19

11

18

7

3

23

2012

32

21

27

14

3

34

2011

32

20

41

7

0

31

2010

57

24

1

10

0

41

Източник: Сиела; www.ec.europa.eu/legislation/

За първата половина на 2017 г. Европейската комисия (ЕК) е започнала 14 нови процедури срещу България за нарушение на правото на
ЕС или с 3 по-малко в сравнение с предходния шестмесечен период.
Намаляването обаче не може да бъде отчетено като тенденция, защото
спрямо периода януари – юни 2016 г. инициираните процедури са с 3
повече. По една процедура производството е преминало в следващата
фаза, като е изпратено мотивирано становище. ЕК не е постановила
нито едно решение за сезиране на Съда на Европейския съюз (СЕС) по
отношение на България (табл. 15). Образувани са обаче 2 нови дела
пред СЕС, което ни изравнява с Испания по брой образувани дела за
шестмесечието.
Първото от тях (С–130/17) е по иск, предявен на 10 март 2017 г., и
е свързано с нарушение на задълженията за изграждане на единно
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Искът на ЕК срещу България по второто дело (С-97/17) е предявен на
24 февруари 2017 г., като Комисията иска от Съда да постанови, че,
тъй като не е класифицирала като специална защитена зона орнитологично важното място „Рила“ в неговата цялост, Република България
не е класифицирала най-подходящите по брой и площ територии като
Специални защитени зони за опазването на видове птици, посочени в
приложение I към Директива 2009/147/ЕО (1) относно опазването на
дивите птици, и по този начин не е изпълнила задълженията си съгласно
член 4, параграф 1 от посочената Директива. По повод на това дело
заслужава да бъде припомнено едно решение на СЕС по друг сходен
казус, последиците от което предизвикаха обществено напрежение у
нас. Става дума за Решение от 14 януари 2016 г. по дело C-141/14, с
което СЕС уважи частично иска на Европейската комисия срещу България по казуса със Специална защитена зона „Калиакра“. С аргументи,
сходни на изложените от ЕК по дело С-97/17, СЕС прие, че с действията
си България не е изпълнила задълженията си по директиви на ЕС в областта на околната среда и опазването на дивите птици. Именно затова
тук заслужава да се спомене отново накратко въпросното решение и
да се обърне внимание на последиците от неговото неизпълнение.
Районът на Калиакра е важна зона за опазване на редица видове птици и техните местообитания и е определен за орнитологично важно
място от неправителствената организация „Бърд Лайф Интернешънъл”
(Birdlife International). В приложение на европейското законодателство
България създава специална защитена зона „Калиакра”, както и специална защитена зона „Белите скали”, която е извън орнитологично важното място „Калиакра”. Европейската комисия обаче констатира, че
страната ни не изпълнява в пълна степен задълженията си за защита
на дивите птици. През 2014 г., след като отправя две официални уведомителни писма и мотивирано становище по казуса, ЕК предявява
иск пред СЕС, като основните твърдения на Комисията се свеждат до
недостатъчния географски обхват на територията на специална защитена зона „Калиакра“ и негативния ефект от одобряването на инвестиционни проекти върху тази територия без необходимите оценки за
въздействието.
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След като обсъжда доводите на страните, Съдът стига до извод, че като
не е включила изцяло териториите на орнитологично важните места
в специалната защитена зона в района на Калиакра и като не е класифицирала като специална защитена зона най-подходящите по брой
и площ територии с оглед опазването на дивите и някои мигриращи
птици, България е нарушила изискванията на Директива 2009/147/ЕО
относно опазването на дивите птици. С решението си СЕС постановява още, че в нарушение на същата директива страната ни е одобрила
инвестиционни проекти на територията на орнитологично важно място
в района на Калиакра, която не е била, а е трябвало да бъде класифицирана от страната като специална защитена зона.
На следващо място, СЕС решава, че като е одобрила проекти на територията на специалната защитена зона в района на Калиакра и на
специална защитена зона в района на Белите скали, България не е
изпълнила задълженията си, произтичащи от Директива 92/43/ЕИО за
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.
Съдът приема също, че страната ни не е изпълнила задълженията си по
Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои
публични и частни проекти върху околната среда, като неправилно е
одобрила инвестиционни проекти в защитена зона „Калиакра” без необходимите оценки на въздействието върху околната среда.

ра”. Актът е мотивиран с това, че има множество планове, проекти,
инвестиционни предложения и други дейности, чието реализиране би
създало опасност от увреждане и/или унищожаване на територията на
защитената зона. Забраната не се отразява върху изпълнените вече
инвестиционни проекти, станали повод за осъждането на България.
Наложените ограничения са временна мярка, защото се прилагат до
издаване на заповед за обявяване на нова защитена зона, но за не
повече от две години.
В рамките на тази част от изследването заслужава да бъде обърнато
внимание и на приключилото с решение през настоящия анализиран
период дело C-488/15 (табл. 15). То е образувано по иск на ЕК на 14
септември 2015 г. на основание член 258 ДФЕС за нарушение на европейските изисквания за качеството на атмосферния въздух (Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май
2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух
за Европа, OB L 152, стр. 1). С решението СЕС установява неизпълнение на задълженията на България по директивата и в съответствие с
предвидената в ДФЕС процедура, ако не бъдат предприети мерки в
изпълнение на решението, Комисията може да сезира отново Съда с
искане за налагане на имуществена санкция.

Съгласно нормите на Договора за функциониране на Европейския съюз
(чл. 260, пар. 1 и 2) България е длъжна да предприеме необходимите
мерки с оглед изпълнението на решението на Съда. Ако ЕК прецени,
че не са реализирани съответните действия, тя може отново да сезира
Съда. Ако СЕС установи, че страната ни не се е съобразила с неговото
решение, той може да й наложи заплащането на еднократно платима
сума или на периодична имуществена санкция, поискана от Комисията.
Повече от година и половина, след като решението на  СЕС стана факт,
страната ни все още не беше предприела мерки за неговото изпълнение. В опит за избягване на процедурата по налагане на финансови
санкции в края на месец юли 2017 г. министърът на околната среда
и водите да издаде заповед, с която забрани строителството, както и
разораване, залесяване и създаване на насаждения от определени
земеделски култури в областта на защитена зона „Комплекс Калиак-
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Таблица 15

ПРОИЗВОДСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС
Официални
уведомителни писма
юли декември
2016 г.

януари
- юни
2017 г.

Мотивирани
становища
юли декември
2016 г.

януари
- юни
2017 г.

Решения на ЕК за
сезиране на СЕС

Образувани дела
пред СЕС

юли декември
2016 г.

януари
- юни
2017 г.

юли декември
2016 г.

Решения на СЕС по
дела за нарушение

януари
- юни
2017 г.

юли декември
2016 г.

януари
- юни
2017 г.

България

17

14

8

1

2

0

0

2

0

1

Румъния

17

14

5

12

1

2

0

1

1

0

Чехия

19

20

1

6

1

0

0

0

1

0

Унгария

18

17

5

6

1

0

0

1

1

1

Германия

16

16

4

6

2

0

4

1

1

3

Франция

16

12

4

4

2

0

0

0

1

0

Австрия

21

17

8

7

1

0

0

0

0

0

Нидерландия

9

6

4

4

1

1

0

0

0

0

Италия

5

8

0

11

2

3

1

0

1

0

Гърция

21

20

6

4

2

2

2

1

2

3

Испания

22

13

11

11

2

1

1

2

1

1

Хърватска

16

16

11

8

1

3

0

1

0

0

Източник: www.ec.europa.eu/legislation/; Официален вестник на ЕС
Данните са актуални към ОВ С 300/ 11. 09. 2017 г.

Що се отнася до данните за останалите държави членки, включени в изследването, през разглеждания период за повечето от тях се отчита намаление в броя на официалните уведомителни писма (табл. 15). Най-много
са новооткритите процедури по отношение на Чехия и Гърция (по 20), а
най-малко – тези по отношение на Нидерландия и Италия (съответно 6 и
8). Най-значително намаление в броя на официалните уведомителни писма се наблюдава при Испания (с 13 официални уведомителни писма в
сравнение с 22 за предходния период, т.е с 9 по-малко). Увеличение на
броя официални уведомителни писма се отчита само при Италия и Чехия.
По отношение на броя на мотивираните становища също се установява увеличение. Най-осезаемо е то при Италия (от нула през предходното на 11 през настоящото шестмесечие), при Румъния (от 5 на 12)
и при Чехия (от 1 на 6 мотивирани становища). По-малко мотивирани
становища в сравнение с периода юли – декември 2016 г. са получили
и България и Хърватска.
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Заслужава да бъде отбелязана и промяната в данните, свързани с броя
на решенията на ЕК за сезиране на СЕС. През предходния шестмесечен
период ЕК е приела поне едно такова решение по отношение на всяка
от изследваните държави, докато през първото полугодие на 2017 г. по
отношение на голяма част от държавите, сред които България, Чехия,
Унгария, Германия, Франция, Австрия не е прието подобно решение.
Най-много дела по искове за нарушение на правото на ЕС са образувани срещу България (2) и Испания (2). По едно дело е образувано
срещу Румъния, Германия, Унгария, Гърция и Хърватска. По отношение
на останалите държави, обект на изследване, не е образувано нито
едно дело през настоящето шестмесечие.
Данните за решенията на СЕС по дела за нарушение на задълженията на
държава членка показват, че Съдът се е произнесъл с по 1 решение срещу
България, Унгария и Испания и с по 3 решения съответно срещу Германия и Гърция. Прави впечатление отсъствието на решения срещу Италия,
която въпреки това остава държавата, срещу която са постановени наймного решения по дела за нарушения на задължения, произтичащи от
членството, през последните шест години и половина (2010 – юни 2017 г.
включително), а именно 35. Тя отново е следвана от Франция (29) и Германия (28). Трябва да бъде отчетен фактът, че през последните няколко години – от януари 2014 г. до юни 2017 г., срещу Германия са постановени
13 решения, свързани с нарушения на правото на ЕС. За сравнение, срещу Италия за същия период са постановени общо 10 решения. Ако тази
тенденция продължи да се наблюдава и през следващите периоди, Германия би могла да измести Италия от досега заеманата ,,лидерска позиция“.
През първата половина на 2017 г. България е отправила 10 преюдициални запитвания до СЕС (фиг. 5). Запазва се тенденцията за повишена
активност на българските правораздавателни юрисдикции по отношение на отправянето на искания за тълкуване на договорите и вторичното законодателство на ЕС. От началото на 2010 г. досега България е
отправила общо 88 преюдициални запитвания.
Въпреки увеличения брой запитвания през изследвания период СЕС
се е произнесъл с решение само по 1 преюдициално запитване, отправено от българска юрисдикция (Върховния административен съд) и с 2
определения по запитвания, отправени съответно от Административен
съд – Варна и Районен съд – Варна.
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Фигура 5

Преюдициални запитвания (януари - юни 2017 г.)
Хърватска
Испания
Гърция

2

1. През анализирания период се наблюдава осезаемо намаление в броя на актовете на ЕС, които се транспонират в националното законодателство, както и в броя
на законите, промените в които са мотивирани от необходимостта от транспониране на актове на ЕС. От тези данни не би трябвало да се правят по-категорични
изводи, тъй като те най-вероятно са отражение на по-малкия брой обнародвани
закони. Още повече, че в процентно отношение, спрямо общия брой на приетите
и обнародвани през изследвания период закони, хармонизационните закони остават около 1/3.

18

8
4

Италия

21

9

Нидерландия

14

Австрия

21

13

7

Франция

14

12

Германия

61

25

Унгария

13

4

Чехия 2
Румъния
България

По-важни изводи и препоръки:

1
3

4

13

4
1

Преюдициални запитвания
Решения по преюдициални запитвания

10

Източник: Официален вестник на ЕС

През периода януари – юни 2017 г. основните субекти, поискали тълкуване на правото на ЕС, продължават да бъдат административните съдилища.
Най-активен е Административен съд – Варна с три запитвания, а до него
се нареждат Върховният административен съд и Върховният касационен
съд с по две искания, следвани от Административен съд София – град,  
Специализирания наказателен съд и Районен съд – Варна, отправили по
едно преюдициално запитване. Разширяването на кръга на юрисдикциите, които се обръщат към СЕС, следва да бъде силно поощрено.
В предметно отношение 3 преюдициални запитвания засягат брачни
правоотношения, а по 1 се отнасят към темите за данъчното облагане, митническите отношения, европейската заповед за разследване
по наказателноправни въпроси, производството по несъстоятелност,
защитата на потребителите, международната закрила и гарантирането
то възнагражденията на работниците и служителите.
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2. През периода, предмет на настоящия брой, се наблюдава намаление в общия
брой на официалните уведомителни писма, отправени от Европейската комисия
до държавите членки. По отношение на мотивираните становища обаче е налице
увеличение. Въпреки двете образувани дела пред СЕС срещу България, все още остава валиден изводът, че тя е сред държавите членки, при които относително малък
процент от откритите процедури за нарушение на задълженията, произтичащи от
членството в ЕС, достигат до съдебна фаза.
3. Специално внимание следва да бъде обърнато на изпълнението на осъдителните
решения на СЕС по дела срещу България. Своевременното предприемане на необходимите мерки и действия от компетентните органи в България би предотвратило
налагането на сериозни имуществени санкции, които бих донесли загуби за бюджета. Интересът на България би бил още по-добре защитен, ако въобще не се стига до
подобни осъждания от СЕС. България не следва да чака ЕК да й изпрати поне две
официални уведомителни писма, мотивирано становище и да заведе дело в СЕС,
за да вземе мерки за изпълнение на задълженията, следващи от членството й в ЕС.  
4. Въпреки че преюдициалните запитвания у нас все още се използват колебливо в
процеса на правораздаване, през изследвания период се отчита засилване на активността на българските съдилища в отправянето на искания за тълкуване на първичното и вторичното законодателство на ЕС. Инициативата продължава да принадлежи преимуществено на административните съдилища, но се наблюдава известно
разширяване както на субектния, така и на тематичния обхват на запитванията,
което следва да се отчете като положителен знак за развитието на българското правосъдие към по-задълбочено познаване на европейското законодателство.
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VII. Състояние
на основните права
в практиката на ЕСПЧ

П

рез периода януари – юни 2017 г. Европейският съд по правата
на човека (ЕСПЧ) е постановил 26 решения по същество по дела
срещу България. Наблюдава се леко увеличение спрямо периода юли – декември 2016 г., когато решенията на ЕСПЧ са 21. Поосезаема е разликата с първото полугодие на 2016 г. Тогава са постановени 12 решенията по същество спрямо България, т.е. над два пъти
по-малко в сравнение с изследваното шестмесечие (табл. 16). Въпреки
увеличението в броя на решенията по същество то все още не може да
обоснове сериозно отклонение от средните показатели за броя на решенията на годишна база след 2012 г. Тогава в резултат на реформата
на международноправната защита на правата на човека чрез въвеждане на приоритизация на жалбите, на института на пилотните решения, както и на процедурата пред еднолични състави, беше установена
тенденция за намаление в годишния брой на решенията по същество.

Таблица 16

ЕСПЧ – РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО
Година
януари - юни
2017 г.
юли - декември
2016 г.
2016

БЪЛГАРИЯ

РУМЪНИЯ

ФИНЛАНДИЯ

УНГАРИЯ

ГЕРМАНИЯ

ИСПАНИЯ

26

42

2

7

7

4

21

30

1

19

7

7

37

86

1

41

18

16

2015

32

84

7

44

11

4

2014

18

87

12

50

13

6

2013

26

88

3

42

6

12

2012

64

79

5

26

22

10

2011

62

68

7

33

41

12

2010

81

143

17

21

36

13

2009

63

168

29

30

21

17

2008

59

199

9

44

10

3

2007

53

93

26

24

12

5

2006

45

73

17

32

10

5

2005

23

33

13

17

16

0

Източник: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{„documentcollectionid2“:[„JUDGMENTS“]}
*В настоящия брой данните за някои изследвани държави, включително България, са обновени спрямо актуализираната информация, достъпна в официалната база-данни на ЕСПЧ

През настоящия период се наблюдава увеличение на броя на решенията по същество, постановени и спрямо Румъния и Финландия. Докато увеличението при Финландия е незначително (с 1 решение повече
спрямо предходното шестмесечие), спрямо Румъния в сравнение с отчетените данни за второто шестмесечие на 2016 г. (30) са постановени
12 решения повече (42). Финландия е една от държавите с най-малко
решения на ЕСПЧ. Намаление в броя на решенията се установява при
Унгария – с 12 решения по-малко в сравнение с второто шестмесечие
на 2016 г., както и при Испания – с 4 решения през настоящия период
и 7 през юли – декември 2016 г. Броят на решенията спрямо Германия
е същият, както и през предходното шестмесечие (7).
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От решените от ЕСПЧ през първата половина на 2017 г. дела срещу
България интерес представлява делото „Симеонови срещу България“.
Производството е образувано по жалба с твърдения за нечовешко
и унизително отношение, свързано с тежките материални условия и
силно ограничителния режим в местата за задържане и изтърпяване
на наложеното наказание „доживотен затвор“ (нарушение по чл. 3 от
Конвенцията), както и с нарушаване на правото на правото на справедлив процес (чл. 6 от Конвенцията). Решението е важно, защото
е постановено от голямата камара на ЕСПЧ (в състав от 17 съдии).
Голямата камара се произнася обикновено по съществени въпроси,
свързани с тълкуването на Конвенцията, или когато съществува риск
от противоречие с предходно решение на Съда. Освен това делото
може да бъде отнесено до голямата камара и по искане на една от
страните. Допускането на такива искания обаче се допуска в изключителни случаи.

Прави впечатление, че от всички 26 решения по същество, постановени през настоящия период, 4 засягат идентични казуси, свързани с
прекомерното забавяне от страна на държавата да изплати дължимото обезщетение за отчуждени за държавни нужди имоти – частна собственост. Това са решенията по делата „Рашкова и Симеонска срещу
България“, „Петрови срещу България“, „Басменкова срещу България“
и „Костов срещу България”. В тях Съдът приема, че е налице нарушение на чл. 1 от Протокол № 1 към Европейската конвенция1. Това не
са първите случаи, когато България е осъдена за подобно нарушение.
Както Съдът отбелязва в мотивите на решенията, сходни казуси са
предмет на делата „Кирилова и други срещу България“, „Лазаров срещу България“, „Антонови срещу България“ и „Дичев срещу България“.
За съжаление формираната практика на ЕСПЧ очевидно не може да
постигне превантивен ефект и да стимулира навременното плащане
на обезщетенията.

В решението си Голямата камара на ЕСПЧ единодушно приема, че оплакването на жалбоподателя за нарушение на чл. 3 от Конвенцията,
свързан със забраната за подлагане на изтезания, нечовешко или унизително отношение, е основателно. Това е поредното решение срещу
България, по което Съдът установява наличие на нарушение по чл. 3 от
Конвенцията заради лошите материални условия в местата за лишаване от свобода.

През изследвания период се откроява и друга група дела, по които България е осъдена за аналогични нарушения. Това са делата „Грабчак
срещу България“, „Курилович и други срещу България“ и „Гапаев и други срещу България“. Те са образувани по повод издадени заповеди за
отнемане на разрешението за пребиваване, с които се разпорежда
експулсиране на жалбоподателите и се налага десетгодишна забрана
за повторно влизане в България. Основанието за налагане на посочените мерки е, че присъствието на съответното лице в страната представлява „сериозна заплаха за националната сигурност”. И в трите случая
Върховният административен съд на Република България е потвърдил
издадената заповед. ЕСПЧ обаче счита, че заповедите за експулсиране
срещу жалбоподателите се основават на декларативни изявления, които обявяват съответния жалбоподател за лидер/член на международна терористична група, участвала в изнудване, трафик на наркотици,
контрабанда и други престъпни дейности, представляващи заплаха за

Вторият основен въпрос, по който голямата камара се произнася в решението по делото „Симеонови срещу България“, е достъпът до адвокатска защита в светлината на правото на справедлив съдебен процес,
закрепено в чл. 6 от Конвенцията. Оплакването на жалбоподателя е, че
е бил лишен от адвокатска защита през първите три дни от задържането
си. ЕСПЧ приема, че в разглеждания случай не е налице опорочаване
на справедливото провеждане на съдебния процес. Съдът се мотивира, като посочва, че през този тридневен период не са събирани, нито
прилагани доказателства към наказателното дело, а самопризнанието
на г-н Симеонов е направено в присъствието на адвокат и то след като
надлежно е бил информиран за правото си да запази мълчание. ЕСПЧ
приема още, че жалбоподателят е взел активно участие във всички
етапи на наказателния процес, като присъдата е основана не само на
неговите самопризнания, но и на други събрани доказателства.
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Чл. 1 от Протокол № 1 от Конвенцията: „Βсяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва
от своите притежания. Никой не може да бъде лишен от своите притежания освен в интерес на обществото и
съгласно условията, предвидени в закона и в общите принципи на международното право.
1

Предходните разпоредби не накърняват по никакъв начин правото на държавите да въвеждат такива закони,
каквито сметнат за необходими за осъществяването на контрол върху ползването на притежанията в съответствие с общия интерес или за осигуряване на плащането на данъци или други постъпления или глоби.“
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националната сигурност, но без никакви доказателства в подкрепа на
тези твърдения. Освен това Съдът счита, че Върховният административен съд е отхвърлил жалбите срещу издадените заповеди за експулсиране, без да проведе каквато и да е проверка на твърденията на
органите на изпълнителната власт. По този начин според ЕСПЧ българският съд е приложил формалистичен подход и не е упражнил успешно
независим контрол върху действията на изпълнителната власт. Делата,
по които Съдът се е произнесъл с решение през настоящия период, са
сходни с редица предходни дела срещу България относно експулсиране
на чужденци с твърдения, свързани с националната сигурност („С.Г. и
други срещу България“, „Каушал и други срещу България“, „М. и други
срещу България“, „Раза срещу България“).
По отношение на националния механизъм за обезщетяване на пострадалите в случаи на бавно правораздаване (Глава трета „а” от Закона
за съдебната власт), по данни на Инспектората към ВСС през периода
януари – юни 2017 г. са постъпили общо 260 заявления срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен
срок – приблизително колкото са били и през предходния период на
изследване (264 заявления). От всички постъпили заявления 145 са
по граждански, търговски или административни дела и 115 по наказателни дела. Разгледаните заявления са общо 256, а за основателни са
приети 169 (69 от тях по наказателни дела и 100 по граждански, търговски и административни дела). Неоснователните заявления са 38.
По данни на Министерството на правосъдието за периода януари –
юни 2017 г. в рамките на националния механизъм са сключени общо
119 споразумения с граждани за изплащане на обезщетения. Общият
размер на изплатените обезщетения възлиза на 286 400 лв.
Според констатациите на Инспектората към ВСС причините за нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок
и през разглеждания период се отнасят до:

• недобра организация на доказателствената дейност в процеса и неритмично насрочване на открити съдебни заседания;
• неспазване на предвидените от НПК срокове (чл. 308 и чл. 340 от
НПК) за постановяване на съдебни актове, както и неспазване на законоустановените срокове по чл. 235, ал. 5 от ГПК, чл. 316 от ГПК и чл.
172, ал. 1 от АПК за обявяване на съдебни решения;
• непознаване на материалния и на процесуалния закон – причина за
отмяна на съдебни актове;
• голяма продължителност на наказателното производство поради пропуски в досъдебнната фаза;
• насрочване на открити съдебни заседания през големи периоди от
време;
• несъобразяване с практиката на Европейския съд по правата на човека по прилагане на чл. 6 от ЕКЗПЧОС в частта и за приоритетно разглеждане на дела, представляващи особен интерес на страните.
Данните за висящите дела пред различните състави на ЕСПЧ показват,
че България продължава да е извън десетицата на държавите, срещу
които се образуват най-много дела за нарушения на Конвенцията.
Прави впечатление, че за периода от 01.01.2017 г. до 31.08.2017 г.
пред ЕСПЧ са постъпили 51 650 жалби, докато за същия период през
изминалата 2016 г. жалбите са били с 19 050 по-малко (или общо 32
600 жалби).
За първата половина на 2017 г., подобно на резултатите, отчетени за
периода юли – декември 2016 г., най-много висящи дела има срещу
Украйна и Турция. Този път Румъния влиза в тройката на държавите,
срещу които има най-много висящи дела, и измества Русия, която се
нарежда на пето място след Унгария (фиг. 6).

• необосновано отлагане на делата поради пропуски при подготовка
им в закрито заседание от страна на съдиите;
• нарушени процесуални срокове за образуване и движение на делата;
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Фигура 6

Висящи ЖАЛБИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ НА РАЗЛИЧНИ СЪСТАВИ
към 31.08.2017 г.

Полша - 1750
2,0%
Армения - 1850
2.1%

Останалите
37 държави
10800
12,1%

Украина
19000
21.3%

Грузия - 2000
2.2%

Турция
17850
20.0%

Азербайджан - 2050
2.3%
Италия - 5000
5.6%
Русия - 8550
9.6%

Унгария
10150
11.4%

По-важни изводи и препоръки:
1. Постановените спрямо България решения на ЕСПЧ през периода януари – юни
2017 г. се характеризират с разнообразие по отношение на правата, на които осигуряват защита. Сред тях са правото на живот, правото на свободно изразяване на
мнение, правото на свобода и сигурност, правото на справедлив съдебен процес и
правото на неприкосновеност на личния и семейния живот.
2. Въвеждането на националния механизъм за обезщетяване на пострадалите
в случаи на бавно правораздаване безспорно се отразява върху практиката на
ЕСПЧ, но почти непромененият брой на постъпилите заявления срещу нарушаване
на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок не дава основание за по-оптимистични изводи. Притеснение буди фактът, че откакто Юридически
барометър следи този показател, пропуските, които Инспекторатът към ВСС идентифицира като причини за бавното правораздаване, остават едни и същи.

Румъния
10400
11.6%

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_pending_2017_BIL.pdf
* Данните са отчетени към 31 август 2017 г.
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VIII. Законопроект
на фокус

П

роектът на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (754-01-16/01.06.2017 г.) е един
от първите законопроекти, внесени в 44-то Народно събрание.
Законопроектът е внушителен по обем и със своите 158 параграфа
си поставя амбициозната задача да усъвършенства административното правораздаване, като направи и необходимите промени, които
е разкрило повече от десетгодишното прилагане на Кодекса. Именно
затова внасянето му от няколко народни представители без предварително по-широко обсъждане и без зад предложенията да застане
Министерският съвет, предизвиква най-малкото любопитство. Твърдението в мотивите, че в него са отразени различните становища по
предходни законопроекти не е достатъчно основание, за да се изключи общественото обсъждане. Това не е в интерес и на самия законопроект, тъй като още при внасянето му се появиха много въпроси
(някои от тях основателни) за това как е разработен и чии идеи са намерили законодателен израз в него. Българският правен ред, за разлика от други правни системи, не разграничава проектите на закони
нито с оглед на техния предмет, нито в зависимост от техния вносител.
Без в никакъв случай да се отрича правото на законодателна инициатива на народните представители, все пак определени законодателни
актове, каквито са процесуалните закони, Законът за съдебната власт
и други устройствени закони, е по-редно да бъдат внасяни от Министерския съвет. Този коментар не изключва факта, че в законопроекта
са заложени някои безспорно добри идеи.
Настоящото изследване няма за цел да предложи цялостен анализ на
проекта на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), а по-скоро ще направи кратък коментар на
някои от законодателните предложения.
Съгласно мотивите към законопроекта и изготвената предварителна
оценка на въздействието проектът на ЗИД на АПК има една основна
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цел и няколко подцели, изпълнението на които според вносителите ще
допринесе за постигане на главната цел. Основната цел е измененията
и допълненията да доведат до „по-ефективен, прозрачен и бърз административен процес и правораздаване“. За да стане това, законопроектът идентифицира следните подцели:
• Въвеждане на електронно правосъдие.
• Гарантиране на конституционно установената функция на ВАС, свързана с осъществяване на върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване
(чл. 125, ал. 1 от Конституцията). По-конкретно тази цел отразява концепцията за разтоварване на ВАС от първоинстанционни дела.
• Повишаване на бързината и ефективността на административен
процес.
• Държавни такси в обоснован и съобразен с икономическите условия в страната размер.
Така формулирани, тези цели по-скоро могат да бъдат подкрепени. Те звучат примамливо и създават високи очаквания към законопроекта. Въпросът е дали предложените със законопроекта мерки са правилно идентифицирани и дали те са в състояние да доведат до постигането на целите,
поне без да създадат други проблеми или да засегнат основни права на
гражданите и на юридическите лица. Разгледани в тази перспектива, към
проекта на ЗИД на АПК могат да се отправят немалко критики.
1. На първо място, по отношение на твърдението за въвеждане на
електронно правосъдие, би трябвало да се кажат поне няколко важни
неща. Първо, предложеният нов чл. 18а, озаглавен не съвсем точно
„Електронни съобщения“, далеч не изчерпва всички възможни аспек
ти на електронното правосъдие. В този смисъл тази заявка на вносителите е по-амбициозна от реално постигнатия резултат. Темата за
електронното правосъдие представлява голям интерес за Юридически
барометър. На нея беше посветен специално бр. 12 от изследването.
Правосъдието е вид правораздаване, при което един правен спор
се решава по обвързващ (и окончателен) за страните начин. За да
говорим за правосъдие, компетентният орган, който осъществява
правораздавателната дейност, трябва да бъде съдът. Новият чл. 18а
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(подобно на АПК като цяло) обаче има по-широко приложно поле – той
не се прилага само в отношенията между гражданите и юридическите
лица със съда (във връзка с осъществяването на административното
правосъдие), а и при комуникацията между тях и административните
органи. Следователно използваното от вносителите понятие „електронно правосъдие“ не е напълно коректно.
Следва да се припомни, че електронното правосъдие се описва найчесто като правосъдие, осъществявано по електронен път и в електронна форма, т.е. в електронна среда. Пълното въвеждане на електронно
правосъдие би означавало всяко процесуално действие, съставляващо част от съдебния процес, да се извършва по електронен път, респективно в електронна форма. Електронното правосъдие е само условно правосъдие – най-често става въпрос за електронизиране на
дейности, които са характерни за повечето публични органи и системи.
В този смисъл това е електронно управление в рамките на органите
на съдебната власт (регистри, обмен на документи, административни
услуги). Това, което все пак го отличава от типизираната представа за
електронно управление и дава известни основания за употреба на словосъчетанието „електронно правосъдие”, е възможността за осъществяване на специфични дейности по електронен път и в електронна форма – най-общо казано, електронизиране на процесуални действия и
удостоверителни изявления. Наред с това, електронното правосъдие е
само условно електронно – става въпрос не за заместване на човешка
дейност от софтуер, а за „безхартиено“ правосъдие.
Ако се изходи от така дефинираното понятие, разпоредбата на чл. 18а
в най-добрия случай въвежда елементи на електронно правосъдие (но
това би се отнасяло само до органите на съдебната власт). Затова поточно би било да се каже, че с него се въвеждат елементи на електронизация на административните производства. Тези елементи се отнасят до три основни неща:
• Извършване на волеизявления и процесуални действия в електронна форма.
• Електронно призоваване.
• Електронен обмен на документи и съобщения между органите на съ-
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дебната власт и между тях, от една страна, и административните органи, гражданите и юридическите лица от друга.
Следва да се има предвид, че АПК и в момента съдържа разпоредби,
които се отнасят до електронното упражняване на процесуални права
от страните и електронната комуникация със съда. Разпоредбата на
чл. 137, ал. 2 предвижда възможност за електронно призоваване на
посочен от страната електронен адрес. А според чл. 141 пред съда могат да се представят „електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис, по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис.”
Законопроектът се опитва да развие уредбата и да разшири приложението й по отношение на производствата пред административните
органи. Новите разпоредби обаче съдържат много неясноти и вътрешни противоречия. Причина за това, от една страна, може да се търси в обстоятелството, че отново промените се правят „на парче“, без
да са част (и дори в противоречие) от общата концепция. През август
2016 г. влязоха в сила разпоредбите от новата глава Осемнадесет „А“
от Закона за съдебната власт, уреждащи извършването на удостоверителни волеизявления и процесуални действия в електронна форма,
които следва да се прилагат за всички органи на съдебната власт, а
това означава и тези в областта на административното правосъдие.
Кое налага създаването на паралелна и специална уредба на същите
отношения в АПК, която да се прилага за органите на съдебната власт
в рамките на административното правосъдие, е неразбираемо. Това
единствено може да създаде конфликти в правото и да осуети реализацията на идеята за единен портал за електронно правосъдие, който
трябва да влезе в сила през август 2019 г (заедно с разпоредбите,
свързани с извършването на процесуални действия и удостоверителни
волеизявления в електронна форма).
През ноември 2016 г. влезе в сила и Законът за електронна идентификация, който предвижда как ще се осъществява идентификацията на
физическите лица в електронна среда. Законопроектът не държи напълно сметка и за тази уредба.
Избраният начин за осъществяване на електронната комуникация изглежда по-бързият и на пръв поглед по-лесен вариант, но той създава
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административни и технически пречки пред гражданите и юридическите лица, без да осигурява достатъчно гаранции за ефективността си.
Наред с това, той не решава напълно редица въпроси, свързани например с валидността и автентичността на електронните адреси и телефонните номера, с възможността на всички оператори и системи за
електронна поща да генерират „електронна разписка“ с всички задължителни реквизити и др. В мотивите липсват аргументи защо е избран
именно този вариант, дали е обсъдена възможността за въвеждане на
т.нар. сертифицирана електронна поща (или „държавен имейл“) и т.н.
Законодателната техника на въпросната разпоредба (която съдържа
единадесет алинеи) също страда от много пороци. В резултат на това в
нея се съдържат повторения, неясноти и вътрешни противоречия. Какво се разбира от текста на чл. 18а? Първо, волеизявленията в рамките
на производствата по АПК се правят в електронна форма и се подават
по електронен път с електронен подпис. Това правило очевидно не е
абсолютно, тъй като съгласно предвиденото изменение в чл. 29 „исканията за издаване на индивидуални административни актове се подават писмено или устно“. Ако случайно гражданите нямат възможност
(това е напълно реална житейска хипотеза) или нямат желание да разполагат с такъв, на тях им е предложена алтернативата да ползват пощенки оператор. Интересно е, че законопроектът изрично предвижда
при наличие на техническа възможност волеизявлението да може да
се изпрати по факс, но не споменава нищо за това то да бъде внесено
лично в съответното деловодство. Административните органи, органите на съдебната власт, юридическите лица и адвокатите комуникират
единствено по електронен път. По отношение на гражданите е допусната възможност да получават съобщения както чрез имейл, така и чрез
SMS. За тази цел според законопроекта те са длъжни да посочат телефон или електронна поща, ако притежават такива, при това само ако
те са снабдени с техническата възможност да генерират автоматични
потвърждения за получаване. От ал. 8 обаче се разбира, че гражданите
могат и да бъдат освободени от задължението да посочват телефон или
електронна поща. В кои случаи задължението отпада, обаче не става
ясно от законопроекта.
Законопроектът непрецизно е изброил единствено три форми, в които
може да се извърши волеизявлението на гражданите и юридическите
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лица – искания, жалби и съобщения (особено последната дава известен повод за размисъл). Неточно и непоследователно са посочени и
различните органи, до които се правят волеизявленията в електронна
форма. В ал. 1 на чл. 18а са изброени държавните и местните органи,
съдилищата, прокуратурата и съдебните изпълнители. В ал. 2 се говори
за държавните и местните органи, други овластени със закон органи
или организации, съдилищата, прокуратурата и съдебните изпълнители.
В ал. 11 пък са включени общинските органи, а „съдилищата“ са определени като държавни органи. Понятието „организация“ е използвана
едновременно в смисъл на юридическо лице (търговец, сдружения,
фондации) и като синоним на административен орган.
2. Коментар заслужават и предложенията, свързани с идеята за разтоварване на ВАС от първоинстанционни дела. Относно необходимостта от намаляване на натовареността на ВАС с оглед повишаване на
бързината на производствата пред него, като че ли не се спори. Това,
което поражда дискусии, а и немалко критики, са средствата, които
проектът на ЗИД на АПК предвижда с оглед постигането на тази цел. Те
биха могли да се обобщят така:
• Промяна на родовата подсъдност за административно обжалване на
определени актове, като първоинстанционното производство преминава към административните съдилища.
• Въвеждане на изискване за задължително приподписване на касационната жалба и искането за отмяна на влязло в сила решение от
адвокат или юрисконсулт.
• Увеличаване на размера на съдебните такси за касационно обжалване.
2.1. Промяната в родовата подсъдност за първоинстанционно обжалване на административните актове е един от най-ефективните
инструменти за разтоварване на ВАС. През последните години все
повече закони предвидиха определени актове на администрацията
да се обжалват директно пред ВАС като първа инстанция, вместо пред
административните съдилища, което в значителна степен изкриви
системата на административно правосъдие. Логиката на АПК е ВАС
да разглежда като първа инстанция само жалби срещу администра-
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тивни актове на изрично изброените в него висши държавни органи
като Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите и др. (чл. 132, ал. 2). Други актове
би следвало да се предвиждат само по изключение – когато общественият интерес и значимостта на обществените отношения изискват
върховният съд да действа и като първоинстанционен съд. Следователно опитът на законодателя да намали тези специални основания
за определяне на подсъдността на ВАС по принцип заслужава подкрепа. С тази цел проектът на ЗИД на АПК предвижда изменения в редица други закони, с които подсъдността за обжалване на определени
актове преминава към административните съдилища. Такива закони
са например Законът за безопасно използване на ядрената енергия, Законът за електронните съобщения, Законът за енергетиката,
Законът за животновъдството, Законът за защита на личните данни,
Законът за защита на конкуренцията, Законът за концесиите, Законът за обществените поръчки и др. От тях специално внимание в това
отношение следва да се обърне на промените в Закона за защита
на конкуренцията и в Закона за обществените поръчки. И в двата е
предвидено, че компетентен да разгледа като първа инстанция жалби
срещу актовете, поставени от Комисията за защита на конкуренцията в рамките на производствата по тези закони, е Административен
съд – София-град. Това предложение не беше възприето еднозначно.
Изразиха се становища, които се противопоставят на тази промяна с
аргументите, че тя ще доведе до свръхнатовареност на Административен съд – София-град с такива дела и до забавяне на образуването,
насрочването и произнасянето по тях. Давайки си сметка за възможността, в опита да се разтовари ВАС, да се стигне до „задръстване“
на административните съдилища, вносителите на проекта предвиждат промяна в подсъдността и на определени дела, които в момента
се разглеждат от административните съдилища. Такива са например
делата по обжалване на заповедта на кмета за изземване на земеделски имоти с възстановено право на собственост от лица, които ги
ползват без правно основание. Тези дела стават подсъдни на районните съдилища. Срещу това предложение се излагат аргументи, свързани с недостатъчната експертиза на гражданските и наказателните
съдии в районните съдилища, както и с прекомерната натовареност
на някои районни съдилища.
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Освен чрез промени в специалните закони, промяната в подсъдността на първоинстанционното обжалване на административните актове
се постига и чрез изменения в самата разпоредба на чл. 132, ал. 21.
Особено куриозни са измененията в т. 1 и т. 2 на ал. 2, уреждащи актовете на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите. Заради непрецизна юридическа
техника и съдържащите се в тях юридически неточности те биха могли
да заемат достойно място в наградите „Златен пирон“. Поне две неща
правят впечатление в направените предложения. Първо, от тях излиза, че министър-председателят и заместник министър-председателите
могат да издават подзаконови нормативни актове. Второ, вносителите
приемат, че вътрешнослужебното делегиране на изпълнението на правомощия, които са предоставени на даден орган по силата на закон,
може да има за правна последица прехвърлянето на тези правомощия. Подобно разбиране може би стои в основата на предложението
за създаване на ново изр. 2 в т. 2 на чл. 132, ал. 2, според което, когато изброените органи са делегирали правомощията си на длъжностни
лица или органи, издадените от тях административни актове се оспорват не пред ВАС, а пред административния съд. Ако се приеме подобна
теза, това би довело до различна подсъдност на обжалването на едни
и същи индивидуални административни актове в зависимост от това
дали компетентният държавен орган ги е издал лично, или е делегирал
това си правомощие.
Връзка с посоченото по-горе законодателно предложение имат и направените с преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на АПК
изменения в Закона за държавния служител. Те предвиждат промяна
в наименованието на акта, с който се назначават или освобождават
държавните служители, чрез отпадане на думата „административен“.

1
Чл. 132. (2) На Върховния административен съд са подсъдни:
1. оспорванията срещу подзаконовите нормативни актове, освен тези на общинските съвети;
2. оспорванията срещу актовете на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите;
3. оспорванията срещу решения на Висшия съдебен съвет;
4. оспорванията срещу актове на органите на Българската народна банка;
5. касационни жалби и протести срещу първоинстанционни съдебни решения;
6. частни жалби срещу определения и разпореждания;
7. молби за отменяне на влезли в сила съдебни актове по административни дела;
8. оспорванията срещу други актове, посочени в закон.
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Очевидно вносителите смятат, че заличаването на думата „административен“ пред акт за назначаване, съответно акт за освобождаване  води и до промяна на характера на акта. Какъв би станал той, не
се изяснява. Наред с това, се предлага министър-председателят и министрите задължително да оправомощят друго лице (главен секретар,
заместник-министър), което да издава актовете за възникване, изменение и прекратяване на служебното правоотношение. Целта на посочените изменения е тези актове да не се обжалват пред ВАС като
първа инстанция. За да се направи обоснован извод за тях, следва да
се имат предвид и следните правни норми. На първо място, съгласно
разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията „Върховният административен съд се произнася по спорове за законността на актовете на
Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закона“. Конституционната разпоредба не прави разлика дали
става дума за индивидуален или нормативен акт, за административен
акт или друг вид акт. Освен това дали един акт е административен или
не, зависи не от неговото наименование, а от неговите характеристики. Именно за да се избегне противоречието с конституционната норма, законопроектът предвижда задължително делегиране на  правомощието по назначаване и освобождаване на държавните служители от
администрацията на Министерския съвет и министерствата. Съгласно
разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Закона за държавния служител (в която не се предлага изменение) обаче „Органът по назначаването може
да възложи своите правомощия или отделни свои правомощия по
служебното правоотношение с лицата от администрацията на главния
секретар, съответно на постоянния секретар на отбраната, на административния секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР)
и на постоянния секретар на Министерството на външните работи, съответно на секретаря на общината, освен в случаите, когато в закон
е предвидено друго.“ Отнемането на предвиденото в тази разпоредба
право на преценка на министър-председателя и на министрите само
за да бъде променена подсъдността за обжалване, не може да бъде
подкрепено. Подобен конюнктурен подход с цел да се реши конкретен
практически казус, освен че представлява заобикаляне на Конституцията, по-скоро би довел до други проблеми на нормативната уредба и
би накърнил правната сигурност.
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За пълнота следва да бъде споменато, че законопроектът предлага изменение и в основанието за предвиждане на подсъдност на ВАС със
специален закон (чл. 132, ал. 2, т. 8). С оглед ограничаване на тази
възможност вносителите прибягват до абстрактни категории, с твърде
широко и поради това трудно да се изпълни с конкретика съдържание
(„изключителен случай“, „когато важни обстоятелства налагат това“).
2.2. Що се отнася до изискването за приподписване на касационната
жалба и на искането за отмяна на влязло в сила решение, следва да
се припомни, че подобно правило се съдържа и в Гражданския процесуален кодекс (чл. 284, ал. 2). Аргументите са свързани с особения
характер на касационното производство в гражданския процес и с необходимостта от специални юридически познания, за да се обоснове
наличието на касационно основание. Тези аргументи, разбира се, са
достатъчно солидни. Производството по касационно обжалване на административните актове обаче има своите специфики и това не позволява да се прави директен паралел с касационното обжалване по граждански дела. Освен това административното производство предполага
спор относно законосъобразността на индивидуален или нормативен
административен акт. Това често е акт, с който се упражнява държавна принуда (тези актове не се изчерпват със „случаите по Закона за
административните нарушения и наказания“, които са изключени от
правилото). Изискването за приподписване на касационната жалба от
адвокат ще доведе до допълнително оскъпяване на производството и
би могло да ограничи достъпа до правосъдие на гражданите. Освен
това, ако зад идеята за приподписване стои необходимостта при изготвянето на жалбата да участва лице с необходимите специални знания,
не става ясно защо това лице може да бъде единствено адвокат или
юрисконсулт, а не и друго лице с юридическо образование и юридическа правоспособност. Щом жалбоподателят може сам да подпише
жалбата, ако притежава юридическа правоспособност, без да е адвокат, не би трябвало да има пречка това да направи и друго лице, което
отговаря на тези условия.
2.3. Може би най-голям обществен отзвук предизвика предложението
за увеличаване на размера на съдебните такси за касационно обжалване. Според вносителите на законопроекта става въпрос за „съвсем
умерено повишаване на таксите“. Вярно е, че държаните такси, съ-
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бирани от съдилищата, за обжалване на административни актове, са
доста ниски – 10 лв. за граждани и юридически лица с нестопанска
цел и 50 лв. за търговци, а таксата за касационно обжалване се събира
в половин размер (такси в половин размер за разглеждане на касационната жалба, между другото, са уредени и по отношение на таксите
в гражданското производство). Законопроектът предвижда съдебната
такса за касационно обжалване да стане 90 лв. за граждани, еднолични търговци, държавни и общински органи и 450 лв. за юридическите
лица. В случаите, когато делото е с определяем материален интерес, се
въвежда пропорционална такса, която е еднаква за всички категории
жалбоподатели, в размер на 1 на сто от материалния интерес, но не
повече от 3 400 лв., а при материален интерес над 10000 лв. – 9 000
лв. В Закона за защита на конкуренцията са предложени специални
разпоредби по отношение на размера на таксите в производството по
касационно обжалване.
Настоящият коментар не се ангажира да направи оценка дали предлаганото увеличение може да бъде определено като „съвсем умерено“
или не. Тук по-скоро ще бъдат  изложени няколко принципни съображения. На първо място, в желанието си да избегнат ситуация, в която да
дават обяснение за увеличаването на всички такси за административно обжалване, вносителите на законопроекта са предложили вариант,
в резултат на който възниква сериозна диспропорция между съдебните
такси в първата инстанция и тези в касационното производство. Това
важи както по отношение на размера, така и на вида на таксите – в
първоинстанционното производство всички такси са прости. На второ
място, макар с потенциал да окаже съществен ефект върху натовареността на ВАС, използването на повишаването на таксите като инструмент за отказ на гражданите и юридическите лица от касационно
обжалване, трудно може да бъде оправдано. Зад него прозира тезата, че явно неоснователни („излишни“, както ги наричат вносителите)
жалби са именно тези, за които гражданите не биха могли да си платят, както и че именно тези граждани са склонни да злоупотребяват
с правото си на касационна жалба. Следва да се има предвид, че не
е лишено от логика положението таксите за административно правосъдие да са по-ниски. Страни в производството по административно
обжалване са най-често гражданин или юридическо лице и държавата,
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отношенията между които не са равнопоставени. Чрез обжалването
на административния акт пред съда гражданите и юридическите лица
често търсят защита на своите права и интереси срещу държавната
принуда във формата на глоба или имуществена санкция (отново трябва да се подчертае, че тя не се изчерпва със случаите, уредени в Закона за административните нарушения и наказания), а те по дефиниция
представляват определяем материален интерес. Следователно всяко
предложение, което засяга вида и размера на съдебните такси, трябва
да се преценява на основата на поне два задължителни критерия: 1)
дали размерът на таксите е съобразен с цената на услугата и 2) дали е
гарантиран достъпът до правосъдие. Законопроектът съдържа някаква
финансова обосновка за размера на таксите. Вторият въпрос, който е
дори по-важен, обаче остава малко встрани от вниманието на вносителите.
Не може да бъде подкрепено предложението размерът на таксите да
бъде закрепен на законово ниво. Първо, размерът зависи от компоненти, които не са постоянна величина, а се променят във времето, а
избраният подход не дава възможност за съобразяването им. Освен
това няма разумно основание именно таксите за касационно обжалване пред ВАС да са уредени в АПК, а всички останалите съдебни такси, включително останалите таксите за административно обжалване
да се определят от Министерския съвет в подзаконов нормативен акт.
Вярно е, че това не е прецедент. Както правилно посочват вносителите, Законът за управление на средствата от европейските структурни
и инвестиционни фондове предвижда размерите на таксите за касационно обжалване на актове по този закон. Този подход може да бъде
обяснен, от една страна, с нежеланието на Министерския съвет да поеме отговорност за повишаването на таксите и да участва в обществен
дебат по защитаването им, а от друга, с лишаването на гражданите
от правна възможност да оспорят тези такси. Освен това приемането
на подобно предложение ще доведе до още по-голямо фрагментиране
на и без това разпокъсаната уредба на съдебните такси. В момента
съдебните такси са уредени в Тарифа за държавните такси, които се
събират от съдилищата по гражданския процесуален кодекс (ГПК), и
Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от
съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството
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IX. Тема на броя:
Европейската прокуратура

на правосъдието. Едновременно с тях действа и Тарифа за таксите и
разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. Както беше
споменато, уредба се съдържа и в Закона за управление на средствата
от европейските структурни и инвестиционни фондове.
В заключение следва да се обърне внимание на непрецизната законодателна техника на законопроекта, която би могла да опорочи дори
добри законодателни идеи, каквито безспорно се съдържат в проекта
на ЗИД на АПК. Законопроектът си служи с некоректна терминология,
съдържа доста повторения и дори някои откровено абсурдни текстове.
Затова би могло да се препоръча той да бъде усъвършенстван преди
окончателното му приемане от Народното събрание.

I. Въведение

Т

емата за Европейската прокуратура придоби особена актуалност
с наближаващото Българско председателство на Съвета на
ЕС през 2018 г. и в контекста на разговора (за съжаление не
толкова публичен, колкото в затворени професионални и главно
административни общности) за това какви да бъдат приоритетите на
България. На 19 септември 2017 г. министърът на правосъдието обяви,
че създаването на Европейска прокуратура ще бъде сред основните
приоритети на Българското председателство в областта на правосъдието
и вътрешните работи, заедно с развитието на електронното правосъдие и приемането на регламента Брюксел IIа за компетентността
по брачните въпроси и родителската отговорност. Преди това темата
като че ли не е активно дискутирана публично въпреки развиващите
се интензивни преговори между държавите членки и в рамките на
органите на Съюза относно детайлите по създаването на модела на
Европейска прокуратура. Тя е обект на определен научен интерес1, но
остава затворена в рамките на професионалния юридически дебат и
не придобива по-широк обществен отзвук въпреки безспорното отражение, което създаването на Европейката прокуратура ще има не само
върху националното материално и процесуално наказателно право и
върху правата и интересите на отделните граждани и юридически лица.
Това от своя страна води и до известно терминологично объркване,
което внася допълнителна неяснота относно ролята на Европейската
прокуратура. Така например когато в публичното пространство се говори
за европейски прокурори, се разбира едновременно прокурорите,
1
Которова, И. „Европейска прокуратура“, Сиела, С., 2014, Тонева, Г. „Европейската прокуратура и българското наказателно и наказателнопроцесуално право“, Сиела, С., 2017 г., Панайотов, П. „Наказателното право на
Европейския съюз и българското наказателно право“, Сиби, С., 2012, Илкова, Р., Стефанова, В., Маджаров, И.,
Борисова, М., Тодорова, Р. „Методика за разследване на злоупотреби със средства от фондовете на Европейския съюз, С.: Асоциация „Прозрачност без граници“, 2009
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които биха били част от Европейската прокуратура2 и биха извършвали
правомощията, които спадат в кръга на нейната компетентност, така
и примерно чуждестранните прокурори, които през 2016 г. извършиха
външна проверка на националната ни прокуратура3.
През февруари 2017 г. Съветът на ЕС констатира, че не може да се постигне
единодушие относно предложението на Европейската комисия за
законодателен акт, уреждащ статута и функционирането на Европейската
прокуратура, което откри пътя за продължаване на процеса по линия на
засиленото сътрудничество, възможност, която е допусната и в Лисабонския
договор (чл. 86, пар. 1). По време на Съвета по правосъдие и вътрешни
работи, проведен през юни 2017 г. в Люксембург, Европейската комисия
информира, че вече 20 държави членки, между които и България, участват
в засиленото сътрудничество за създаването на Европейска прокуратура и
са постигнали политическо съгласие относно законодателството, уреждащо
детайлите на нейния статут и функциониране4. Това, поне на този етап
(имайки предвид продължителността и динамиката на преговорите и
силната чувствителност на държавите членки по редица въпроси), прави
създаването на Европейска прокуратура необратимо и поставя редица
предизвикателства пред националните правни системи, в това число и
пред българската правна система.
Нормативна основа за създаване на Европейска прокуратура се
съдържа в чл. 86 от Договора за функциониране на Европейския съюз
(ДФЕС). Според неговия пар. 1 „В борбата с престъпленията, засягащи
финансовите интереси на Съюза, Съветът, чрез регламенти, в съответствие със специална законодателна процедура, може да учреди Европейска прокуратура на основата на Евроюст. Съветът действа с единодушие след одобрение от Европейския парламент.“ В пар. 2 Договорът
определя най-общо и компетентността на Европейската прокуратура,
а именно „издирване, наказателно преследване и предаване на
съдебните органи…на извършителите и съучастниците на престъпления,
Така например в https://nova.bg/news/view/2017/06/08/184469/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0
%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B
E%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-3-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD
%D0%B8/
3
Така например в https://offnews.bg/temida/evropejski-prokurori-veche-proveriavat-rodnoto-obvinenie-631754.html
4
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/6/47244660337_en.pdf
2
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засягащи финансовите интереси на Съюза“, както и упражняване на
„функциите на обвинението във връзка с тези   престъпления“ пред
съответните юрисдикции на държавите членки. Разпоредбата на чл.
86 от ДФЕС е проявление и продължение на качествената промяна,
която Договорът от Лисабон внася по отношение на европейското
сътрудничество по наказателноправни въпроси, от една страна, и от
друга – по отношение на защитата на финансовите интереси на ЕС
от престъпни посегателства.
Освен ясната перспектива, която задава чл. 86 от ДФЕС,
необходимостта от създаване на Европейска прокуратура има и
чисто прагматични основания. Те са свързани с недостатъчната
ефективност на съществуващите механизми и инструменти за
противодействие на посегателствата с предмет средства от фондовете
на ЕС и незадоволителните резултати от наказателното преследване
на тези престъпни прояви, водещи до огромни загуби за бюджета на
Съюза. По данни на Европейската комисия загубата за бюджета на
ЕС от „измами“, свързани със средства от европейските фондове,
в държавите членки възлиза на средно над 500 млн. евро годишно,
като този размер най-вероятно е по-висок5. Процентът на успешно
завършилите наказателни производства е едва средно около 42
% в рамките на целия ЕС6. Докато пространството без вътрешни
граници, гарантиращо свободно движение на хора, стоки и капитали,
дава безспорни предимства за развитието на вътрешния пазар, то
в същото време облагодетелства развитието на трансграничната
престъпност и улеснява прехвърлянето на облагите от извършените
престъпления, което поставя трудни за решаване предизвикателства
пред националните наказателноправни системи, в чиято изключителна
компетентност попада разследването и преследването на тези
деяния. Облекчаването, намаляването на формализма в процедурите
по отпускане на средства от фондовете на Съюза през последните
години не е съчетано с адекватни механизми за противодействие на
злоупотребата с такива средства. Съществуващата система от органи
на ЕС, обхващаща Европейската служба за борба с измамите (OLAF),
Европейската агенция за сътрудничество в областта на наказателното
5
6

Информационна бележка на ЕК (MEMO/13/693), Брюксел, 17 юли 2013 г.
Прессъобщение на ЕК (IP/13/709), Брюксел, 17 юли 2013 г.
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правосъдие (Евроюст) и Европейската полицейска служба (Европол),
не може да посрещне тези предизвикателства, тъй като органите не
разполагат с компетентност да извършват разследване и наказателно
преследване на престъпленията, засягащи финансовите интереси на
ЕС. Евроюст и Европол имат правомощия в областта на обмена на
информация и координацията на националните усилия за разследване
и наказателно преследване, но те самите не могат да извършват
такива разследвания. OLAF от своя страна е компетентен да извършва
само административни разследвания на случаите на злоупотреби
със средства на ЕС. Изключителната компетентност за наказателно
преследване на престъпленията, засягащи финансовите интереси на
Съюза, принадлежи на държавите членки, но техните правомощия
са ограничени от националните граници (границите на националния
правопорядък). Тези посегателства често имат трансграничен
характер дори когато не са извършени от организирана престъпна
група и разкриват фактическа и правна сложност. Съществуващите
различния в правните системи и наказателноправните традиции на
държавите членки в съчетание с времеемките и формализирани
процедури за правна помощ затрудняват сътрудничеството и
намаляват ефективността на предприетите действия. Разследването
и наказателното преследване на тези престъпления изисква сериозни
ресурси и време, поради което държавите членки невинаги разглеждат
случаите на такива престъпни посегателства или разглеждат само
националните измерения на престъплението. Разбира се, тук
трябва да се спомене и недостатъчната степен на хармонизация
на материалното наказателно право на държавите членки поради
нееднаквото транспониране на актовете на ЕС в тази материя –
основният нормативен акт в областта на престъпленията срещу
финансовите интереси на ЕС понастоящем е Конвенцията, приета
на основание чл. К. 3 от ДЕС за защита на финансовите интереси на
Европейските общности, подписана на 26 юли 1995 г., но влязла в
сила едва през 2002 г., както и протоколите към нея7. Поради това
Първи протокол към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, Протокол за тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за
защитата на финансовите интереси на Европейските общности, Втори протокол към Конвенцията за защита на
финансовите интереси на Европейските общности

7
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резултатите в борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на
Съюза, варират силно между различните държави членки в зависимост
от приоритета, който те дават на разследването и преследването по
наказателен път на тези престъпления. Като цяло обаче малък процент
от средствата, които годишно ЕС губи в резултат на такива престъпления, се възстановяват в общия бюджет на Съюза.
II. Наказателноправна компетентност на ЕС8
За да се илюстрират по-добре значимостта и последиците от решението
за създаване на Европейска прокуратура, следва да се проследи
накратко развитието на наказателноправната компетентност на ЕС.
Това ще позволи освен това да се разберат по-добре различните
позиции и аргументи, изложени от държавите членки и от органите
на Съюза в хода на дългите преговори по проекта на регламент за
създаване на Европейска прокуратура.
Известно е, че в основата на създаването на Европейските общности9
стои стремежът за справяне с тежките поражения, настъпили в резултат
на Втората световна война, и желанието за мир и недопускане
на подобен конфликт по пътя на засилване на икономическото
сътрудничество между държавите. С влизането в сила на Договора за
Европейския съюз (Маастрихт, 1993 г.) се поставя началото на нов
етап в развитието на европейската интеграция чрез създаване на
„все по-тесен съюз между народите на Европа, в който решенията се
вземат при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост
и възможно най-близко до гражданите“ (чл. 1, пар. 2 от Договора за
ЕС). Като своеобразна гаранция за създадения единен пазар Договорът предвижда компетентност за новосъздадения Съюз в още две
сфери – в областта на външната политика и политика за сигурност
(дял V от Договора) и в областта на правосъдието и вътрешните работи (дял VI), включващи полицейското и съдебното сътрудничество по

Подробно за наказателноправната компетентност на ЕС вж. Панайотов, П. Наказателното право на Европейския съюз и българското наказателно право, Сиби, С., 2012, 37 – 74.

8

Европейска общност за въглища и стомана, Европейка общност за атомна енергия и Европейска икономическа общност.
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наказателноправни въпроси. Така се оформи „тристълбова“ структура
на ЕС. Първият стълб обединява съществуващите дотогава Европейски общности и в рамките на него компетентността на ЕС е изцяло
наднационална. В рамките на втория стълб (общата външна политика
и политика за сигурност) и на третия стълб (полицейско и съдебно
сътрудничество по наказателноправни въпроси) отношенията между
държавите членки се уреждат на основата на междуправителственото
сътрудничество. Различията в двата подхода за осъществяване на
компетентността на Съюза се отразява както на правните актове, в
които тя се материализира, така и на процедурите, по които неговите
институции и органи осъществяват своите правомощия.
Наказателноправната компетентност на ЕС с влизането в сила на
Договора от Маастрихт е съсредоточена главно в третия стълб.
Съгласно чл. 29, пар. 1 от Договора „целта на Съюза е да предоставя
на гражданите високо равнище на закрила в рамките на пространство
на свобода, сигурност и правосъдие, чрез изработване на съвместна
дейност между държавите членки за сътрудничество в областта на
полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни
въпроси и чрез превенция и борба с расизма и ксенофобията“.
Наказателната компетентност на ЕС е изрично прогласена. Тя се отнася
до превенцията и борбата с организираната или друга престъпност,
по-специално тероризма, трафика на хора и престъпленията спрямо
децата, нелегалния трафик на наркотици и нелегалния трафик на
оръжия, корупцията и измамите, и се осъществява в три направления:
• по-тясно сътрудничество между полицейските сили, митническите
власти и другите компетентни власти в държавите членки, осъществявано
пряко и чрез Европейската полицейска служба (Европол);
• засилено сътрудничество между съдебните и другите компетентни
органи на държавите членки, включително сътрудничество чрез
Службата за европейско съдебно сътрудничество (Евроюст);
• сближаване, когато е необходимо, на наказателноправните норми
на държавите членки, включващо постепенното приемане на мерки
за създаване на минимум от правила, отнасящи се до съставите на
престъпленията и до наказанията в областта на организираната
престъпност, тероризма и незаконния трафик на наркотици.

112

В рамките на третия стълб наказателноправната компетентност на
ЕС се осъществява чрез приемането на три вида актове – съвместни
позиции, съвместни действия и конвенции. Тъй като водещ е
междуправителственият подход, тези актове се примат от Съвета с
единодушие. Именно в този период е съставена и Конвенцията, приета
на основание чл. К. 3 от ДЕС за защита на финансовите интереси на
Европейските общности10.
Договорът от Амстердам (1999 г.) запазва описаното по-горе
разпределение на наказателноправната компетентност на ЕС, но
внася няколко съществени промени. Той променя видовете актове,
които се приемат в рамките на третия стълб – съвместните позиции
са заменени от общи позиции, вместо съвместни действия се приемат
рамкови решения, появява се и нов вид актове – решения, които обаче
не могат да се използват за целите на сближаване на наказателните
законодателства на държавите членки, запазва се възможността за
приемане и на конвенции. Като основен правен акт за реализиране на
наказателноправната компетентност на ЕС в областта на сближаването
на наказателните законодателства на държавите членки след Договора
от Амстердам се утвърждават рамковите решения. Съгласно чл. 34,
пар. 2, б. „б“ рамковите решения са обвързващи по отношение на
резултата, който трябва да бъде постигнат, но оставят на националните
власти избора на формата и средствата за неговото постигане. Както
се вижда, по своите характеристики рамковите решения наподобяват
директивите, които са законодателни актове, приемани в рамките на
първия стълб. За разлика от тях обаче те не могат да имат директен
ефект. Наред с това, Договорът от Амстердам предоставя законодателна
инициатива на Европейската комисия.
Следва да се подчертае, че в българската правна доктрина подробно е
анализирана и т.нар. подразбираща се (имплицитна) наказателноправна
компетентност на ЕС, която се развива в рамките на първия, общностен
стълб11. Тя е обоснована от Съда на ЕО12 първо в областта на околната
среда, а после и в областта на безопасността и опазването на околната
Акт на Съвета от 26 юли 1995 година за съставяне на Конвенция за защита на финансовите интереси на
Европейските общности (95/С3 16/03)
Вж. Панайотов, П. Цит. съч., 37 – 44.
12
Вж. Дело C-176/2003 и C-440/2005.
10

11
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среда при морския транспорт. Съдът аргументира възможността на ЕС
да законодателства в наказателноправната област по отношение на
тези две политики със следната логика на разсъждение. Той първо се
спира на целта, която се преследва с предвидения акт и дали тя попада
сред основните цели на Съюза, прогласени в Договорите. В случая
опазването на околната среда е именно такава цел, която следва да
бъде интегрирана при осъществяване на политиките на Съюза (чл. 2
от Договора за създаване на Европейска общност). След това Съдът
обсъжда кой е компетентен да осъществява политиките за постигане
на целта и респективно кой на това основание следва да предприема
мерки в осъществяване на тези политики. Накрая, тъй като Договорът
не изключва изрично приемането на мерки с наказателен характер,
както е направил по отношение на митническото сътрудничество и
превенцията и борбата с измамите, засягащи финансовите интереси
на ЕС, по аргумент от противното Съдът на ЕС приема, че те са на
общо основание са допустими за гарантиране на ефективността на
посочените политики и за постигането на целта, свързана с опазване
на околната среда. В резултат от практиката на Съда още преди влизане
в сила на Лисабонския договор са приети първите директиви, имащи
за цел сближаване на наказателните законодателства на държавите
членки в тази област, при това изцяло в рамките на наднационалната
компетентност на ЕС.
С оглед пълнота следва да се добави, че до влизането в сила на
Лисабонския договор Съдът на Европейските общности има ограничена
компетентност по отношение на третия стълб. Неговата компетентност
е факултативна – за да бъде призната от държавите членки, те следва
да направят нарочна декларация в този смисъл. Ограничена е и
материалната му компетентност – неговите правомощия се свеждат
единствено до даването на преюдициални заключения по въпроси,
отнасящи се до действителността и тълкуването на рамковите решения
и решенията, до тълкуването на конвенциите и до валидността и
тълкуването на мерките за тяхното изпълнение, както и до произнасяне
по законосъобразността на рамковите решения и на решенията по
искове, подадени от държава членка или от Комисията. Съдът не може
да се произнася по искове на Европейската комисия за установяване
на нарушения на задълженията на държавите членки.
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Договорът от Лисабон, който влиза в сила на 1 декември 2009 г.,
макар и определян понякога като политически компромис след
провала на процеса по приемане на Конституция на ЕС, променя
качествено начина, по който се осъществява наказателноправната
компетентност на Съюза и създава основа за по-нататъшно
развитие на наказателното право на ЕС. Договорът премахва
стълбовата организация на ЕС и компетентността в областта на
полицейското и съдебното сътрудничество по наказателни дела става
наднационална. От това следват поне две много важни неща. Първо,
наказателноправната компетентност на ЕС се осъществява в правните
форми и по процедурите, предвидени досега за първия стълб. Това
важи както за актовете със задължителен характер – регламенти,
директиви и решения, така и за тези с незадължителен характер –
препоръки и становища. Приложими са и двата вида законодателни  
процедури – обикновена и специална. Специална законодателна
процедура е предвидена например за приемане на регламента за
създаване на Европейска прокуратура. Второ, компетентността на
Съда на ЕС става задължителна и се разпростира в пълния й обем и по
отношение на актовете, приети в областта на полицейското и съдебното
сътрудничество по наказателноправни въпроси, включително по
отношение на възможността на Европейската комисия да завежда
искове срещу държавите членки (след изтичане на предвидения 5-годишен гратисен период от влизане в сила на Лисабонския договор по
отношение на актове, приети преди влизането в сила на Договора от
Лисабон, или до изменението им преди този срок13).
Важно е да се подчертае, че Договорът от Лисабон поставя специален
акцент върху развитието на пространството на свобода, сигурност и
правосъдие, като при определяне на целите на ЕС, го нарежда на второ
място, преди целта, свързана с установяването на вътрешния пазар.
Съгласно чл. 3, пар. 2 от ДЕС „Съюзът предоставя на своите граждани
пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни
граници, в което е гарантирано свободното движение на хора в
съчетание с подходящи мерки по отношение на контрола на външните
граници, убежището, имиграцията, както и предотвратяването и
13

Чл. 10 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, неразделна част от Договора от Лисабон.
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борбата с престъпността.“ В съответствие с чл. 4, пар. 2, б. „й“ от ДЕС
компетентността в областта на пространството на свобода, сигурност
и правосъдие е споделена между Съюза и държавите членки. ДФЕС
в дял V „Пространство на свобода, сигурност и правосъдие“ съдържа
самостоятелна глава четвърта, посветена на съдебното сътрудничество
по наказателноправни въпроси.
Член 82, пар. 1 акцентира изрично върху едно от проявленията на
съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, а именно
сближаването на наказателното законодателство на държавите членки.
Посочени са две основни групи области на законодателна интервенция
на ниво ЕС. Първата обхваща установяването на общи минимални
стандарти в областта на процесуалното наказателно право – относно
взаимната допустимост на доказателства между държавите членки,
правата на лицата в наказателното производство, правата на жертвите
на престъпления и други специфични аспекти на наказателното
производство, които Съветът определя предварително чрез решение.
Втората област включва установяването на минимални правила
относно престъпленията, предвидени в чл. 83 от ДФЕС. От една страна,
това са престъпления, представляващи „особено тежка престъпност с
трансгранично измерение“ (пар. 1), като Договорът съдържа неизчерпателен списък на престъпленията, които отговарят на тези критерии
(между тях са тероризъм, трафик на хора и сексуална експлоатация
на жени и деца, трафик на наркотици и оръжия, корупция и други). От
друга страна, обект на сближаване е и наказателноправната уредба
на престъпленията и наказанията в сфери на компетентност на Съюза,
в които вече са предприети мерки за хармонизиране, но те не са
достатъчни, за да осигурят ефективното прилагане на политиките (пар.
2). Така Договорът от Лисабон закрепва изрично и дава нормативен
израз на обоснованата в практиката на Съда преди неговото влизане в
сила подразбираща се (имплицитна) наказателноправна компетентност
на ЕС.
Друга важна промяна касае дейността на Евроюст. Съгласно чл.
85 „мисията на Евроюст е да подкрепя и засилва координацията
и сътрудничеството между националните органи за разследване и
съдебно преследване по отношение на тежката престъпност, засягаща
две или повече държави членки, или изискваща съдебно преследване
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върху обща основа, на базата на извършените оперативни действия
и на информацията, предоставена от органите на държавите-членки и
от Европол“. За да подчертае повишената роля на Евроюст в областта
на сътрудничеството по наказателноправни въпроси и за да засили
оперативния му капацитет, Договорът изрично предвижда, че сред
задачите, които могат да му бъдат възложени, е и започването на
разследвания, както и предложението за възбуждане на наказателни
преследвания от компетентните национални органи, по-конкретно
отнасящи се до престъпленията, засягащи финансовите интереси на
Съюза (пар. 1, б. „а“).
От най-голямо значение от гл. т. на настоящата тема е разпоредбата
на чл. 86 от ДФЕС, която предвижда възможността Съветът, чрез регламенти, в съответствие със специална законодателна процедура, да
учреди Европейска прокуратура на основата на Евроюст. Договорът
обаче остава твърде лаконичен относно практическите измерения на
учредяването на Европейската прокуратура „на основата на Евроюст“
и какво следва да бъде съотношението и взаимодействието на двата
органа, особено в контекста на компетентността на Европейската
прокуратура и предвиденото в чл. 85 възможно засилването на
правомощията на Евроюст по посока на започване на разследвания
във връзка с престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. Чл.
86, пар. 2 определя най-общо функциите на Европейската прокуратура.
Тя „е компетентна да извършва издирване, наказателно преследване
и предаване на съдебните органи … на извършителите и съучастниците
в престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както са
определени от регламента, предвиден в параграф 1. Тя упражнява
пред компетентните юрисдикции на държавите членки функциите
на обвинението във връзка с тези престъпления.“ Специалната
законодателна процедура включва единодушно решение на Съвета и
одобрение от страна на Европейския парламент. Договорът предвижда
и какво може да се случи, ако Съветът не постигне единодушие. В този
случай група от най-малко девет държави членки може да поиска отнасянето на проекта за регламент до Европейския съвет. В този случай
процедурата в Съвета се спира. При наличие на консенсус Европейският съвет, в срок от четири месеца от спирането, отнася проекта обратно до Съвета за приемане. В същия срок, при наличие на разногла-
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сие в Европейския съвет, най-малко девет държави членки могат да
установят засилено сътрудничество въз основа на въпросния проект
за регламент. Това става по облекчена процедура, като информират за
желанието си Европейския парламент, Съвета и Европейската комисията, с което разрешението да се пристъпи към засилено сътрудничество се счита за дадено. Тази възможност е от особено значение предвид
силната чувствителност на държавите членки по въпроси, свързани със
засягане на националния им суверенитет. Упражняването на държавната принуда под формата на наказателно преследване на извършителите на престъпления е едно от най-ярките проявления на националния суверенитет и до влизането в сила на Лисабонския договор е от
изключителна компетентност на държавите членки. Промяната на това
положение дълго време е изглеждала немислима. Това обяснява последвалата след представянето на проекта на регламент за учредяване
на Европейска прокуратура реакция от страна на немалко държави
членки и резултатът от проведените преговори, довели в крайна сметка
до преминаване към засилено сътрудничество.
Следва да се отбележи и специалното внимание, което Договорът от
Лисабон обръща на въпроса за борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. На него е посветена глава шест от дял II
„Финансови разпоредби“. В Договора изрично е предвидено, че предотвратяването и борбата с измамите, имащи за предмет средства от
фондовете на ЕС, са отговорност и на държавите членки и те трябва
да предприемат същите мерки, каквито вземат за борба с измамите, засягащи собствените им финансови интереси. Пар. 4 на чл. 325
предвижда, че „Европейският парламент и Съветът, като действа
в съответствие с обикновената законодателна процедура и след
консултация със Сметната палата, приемат необходимите мерки в
областта на предотвратяването и на борбата с измамата, засягаща
финансовите интереси на Съюза, с цел да осигури ефективна и
равностойна защита в държавите-членки, както и в институциите,
органите, службите и агенциите на Съюза.
Интересен е въпросът дали тези мерки могат имат наказателен характер и дали те могат да се приемат чрез актове, които имат непосредствена приложимост и директен ефект върху цялата територия на ЕС.
Докато по първия въпрос като че ли в теорията преобладава мнението,
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че отговорът би следвало да е положителен, то вторият е по-дискусионен и становищата са разнопосочни. Причина за тази полемика е и
колебливостта и недостатъчната яснота на разпоредбите на Договора,
в част от които са заложени и вътрешни противоречия.
Една част от изследователите приемат, че на основание чл. 83
от ДФЕС, според който „Европейският парламент и Съветът, чрез
директиви, в съответствие с обикновената законодателна процедура,
могат да установят минимални правила относно определянето на
престъпленията и на санкциите в областта на особено тежката
престъпност с трансгранично измерение, произтичащо от естеството
или последиците на тези деяния или от особена необходимост за общо
противодействие”, единственият акт, с който биха могли да се приемат
минимални стандарти за престъпленията и санкциите с действие на
територията на целия ЕС е директивата.   Допълнителен аргумент те
черпят от разпоредбата на чл. 67, пар. 1, който изисква в пространството на свобода, сигурност и правосъдие да се зачитат различните
правни системи и традициите на държавите членки. Други автори14
смятат, че систематичното тълкуване на разпоредбите на Договора обосновава по-различен извод. Според тях особената значимост,
която Договорът признава на защитата на финансовите интереси на
ЕС, е причина те са да изключени от списъка по чл. 83, пар. 1, абз.
2 и на тях да е посветена самостоятелна уредба, включваща чл. 325
и чл. 86 от ДФЕС. Според чл. 86, пар. 2 „Европейската прокуратура
е компетентна да извършва издирване, наказателно преследване и
предаване на съдебните органи…на извършителите и съучастниците
в престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както
са определени от регламента, предвиден в параграф 1“. В същото
време, както беше посочено по-горе, чл. 325 изрично предвижда ЕС
да приема „необходимите мерки в областта на предотвратяването и
на борбата с измамата, засягаща финансовите интереси на Съюза, с
цел да осигури ефективна и равностойна защита в държавите-членки,
както и в институциите, органите, службите и агенциите на Съюза”. В
допълнение тези автори подчертават, че възможността за приемане
на унифицирани в рамките на цялата територия на Съюза правила,
14
Подробно за аргументите в подкрепа на тази теза вж. Панайотов, П. Цит. съч., 58 – 60, Тонева, Г. Европейската прокуратура и българското наказателно и наказателнопроцесуално право, 26 – 37.
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уреждащи съставите на престъпленията и наказанията за тях в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС, е от ключово значение за ефективността на работата на Европейската прокуратура15. Тук
все пак следва да се отбележи, че чл. 86 от ДФЕС съдържа вътрешно
противоречие, което малко разколебава иначе стройно построената и
аргументирана логика на разсъждение. От една страна, пар. 2 посочва,
че престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС, които
попадат в материалната компетентност на Европейската прокуратура,
се „определят“ от регламентите за учредяването й, посочени в пар.
1. От друга страна, пар. 3 на чл. 86 урежда приложното поле на тези
регламенти. „Регламентите, посочени в параграф 1, определят статута
на Европейската прокуратура, условията за упражняване на функциите
и, процедурния правилник, приложим спрямо дейността и, както и
правилата, уреждащи допустимостта на доказателствата, и правилата,
приложими по отношение на съдебната проверка на процесуалните
актове, които тя приема при изпълнението на своите функции.“ Видно
от редакцията на разпоредбата в приложното поле на регламентите не
се включва описване на съставите на престъпленията и предвидените
за тях наказания.
III. Развитие на идеята за създаване на Европейска прокуратура
Идеята за Европейска прокуратура, която да действа в защита на
общите финансови интереси на Съюза, не е нова. Тя се дискутира с
различна интензивност почти 20 години и се развива едновременно с
по-общия разговор за бъдещето на ЕС, развитието на интеграционните
процеси и новите предизвикателствата пред Европа и нейния културен
и цивилизационен модел.
Още през 1997 г. по инициатива на Европейския парламент и на
Комисията, група учени подготвят т.нар. Corpus juris – кодификация на
материалното и процесуалното наказателно право на ЕС в областта на
защитата на финансовите интереси на Съюза. Още тогава за първи път
се предлага създаването на Европейска прокуратура. Идеята среща

отпора на държавите членки, които считат заложените в Corpus juris
мерки за твърде агресивно навлизащи в полето на националния им
суверенитет, поради което разговорът по темата е възобновен едва
през 2001 г., когато Европейската комисия приема Зелена книга за
наказателноправна защита на финансовите интереси на Общността и
за създаване на Европейска прокуратура16. Едва обаче с приемането
на чл. 86 от ДФЕС и закрепването на перспектива за създаване на
Европейска прокуратура в първичното право на ЕС идеята започва
постепенно да получава реализация. Следва да се отбележи, че още
при приемането на Лисабонския договор държавите членки не са
единодушни относно визията за развитие на пространството на свобода
сигурност и правосъдие, както и относно създаването на Европейска
прокуратура. Обединеното кралство и Ирландия са направили
декларация, че няма да участват в приемането и прилагането на
мерки като част от политиките, свързани с правосъдието и вътрешните
работи, освен ако не заявят това изрично (клауза opt-in) – те обаче не
са се възползвали от тази възможност по отношение на Европейката
прокуратура. Дания също е направила декларация и няма да участва в
създаването на Европейска прокуратура.
През 2009 г. Европейският съвет приема т.нар. Стокхолмска програма
„Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“17,
която обаче само споменава възможността за създаване на Европейска прокуратура, при това като една от алтернативите на укрепването
на Евроюст. „В областта на съдебното сътрудничество Европейският
съвет подчертава необходимостта държавите-членки и Евроюст да
приложат цялостно Решение 2009/426/ПВР на Съвета от 16 декември
2008 г. за укрепване на Евроюст, което заедно с Договора от Лисабон
дава възможност за по-нататъшно развитие на Евроюст в идните години, включително по отношение на възможността за предприемане
на наказателни разследвания и разрешаване на спорове за компетентност. Въз основа на оценка на прилагането на този инструмент
биха могли да се обмислят нови възможности съгласно съответните
разпоредби на Договора, включително предоставянето на допълнителни правомощия на националния представител в Евроюст, укреп16

15
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COM (2001) 715 final
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ване на правомощията на колегиалния орган на Евроюст или създаването на Европейска прокуратура.“ (т.3.1.1). Приетият от Комисията
План за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм18 е покатегоричен. „Правораздаването не трябва да бъде възпрепятствано от
неоправдани различия между съдебните системи на държавите-членки:
за извършителите на престъпления не би трябвало да е възможно да
избегнат наказателно преследване и затвор, като прекосяват граници
или се възползват от различията в националните правни системи.
Необходима е солидна обща база от процедури на европейско
равнище. Създаването на нова и всеобхватна система за събиране
на доказателства по трансгранични дела и усъвършенстването на
обмена на информация между властите на държавите членки относно
извършени престъпления са от основно значение за изграждането на
функциониращо пространство на свобода, сигурност и правосъдие.
Комисията ще подготви създаването на Европейска прокуратура
от страна на Евроюст, като тази прокуратура ще отговаря за
разследването, наказателното преследване и санкционирането в
съда на престъпления срещу финансовите интереси на Съюза. По
този начин Комисията допълнително ще обмисли сътрудничеството с
всички засегнати страни, сред които и Европейската служба за борба
с измамите (OLAF)“ (т. 4).
На 17 юли 2013 г. Европейската комисия предлага проект на Регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура19. На същата
дата е представен и проект на Регламент на Европейския парламент
и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)20. Пакетът от
документи се допълва от предложение за Директива на Европейския
парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи
финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (т.нар. PIF
директива)21.

18
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Установяване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите
на Европа“ План за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм, COM(2010) 171 окончателен, Брюксел,
20.4.2010 г.
19
COM(2013) 534 окончателен
20
COM(2013) 535 final 2013/0256 (COD)
21
COM(2012) 363 окончателен, 11 юли 2012 г.
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Веднага след представянето на предложението на Комисията за Регламент за създаване на Европейска прокуратура част от националните
парламенти на държавите членки се възползваха от предоставената
им от Лисабонския договор възможност за предварителен контрол
относно спазването на принципа на субсидиарност. Съгласно чл. 5
от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност (неразделна чат от Лисабонския договор)
„Проектите на законодателни актове се мотивират от гледна точка на
принципите на субсидиарност и на пропорционалност. Всеки проект
на законодателен акт следва да съдържа подробно становище с описание на елементи, които позволяват да се оцени спазването на принципите на субсидиарност и на пропорционалност.“ След получаването на проекта националните парламенти имат срок от 8 седмици да
подготвят мотивирано становище, в което да обосноват нарушението
на принципа на субсидиарност. В случай че мотивираните становища
представляват най-малко една трета от общия брой на дадените на националните парламенти гласове (а при проекти на законодателни актове, внесени на основание член 76 от ДФЕС относно пространството
на свобода, сигурност и правосъдие – една четвърт) проектът трябва
да бъде преразгледан (т. нар. „yellow card” mechanism)22. Именно това
се случва с проекта за Регламент за създаване на Европейска прокуратура. Европейската комисия, след като анализира представените в
мотивираните становища аргументи, „стига до заключението, че нейното предложение е съобразено с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5, параграф 3 от ДЕС, и че не се налага оттеглянето или
изменението му. Поради това Комисията продължава да го поддържа.
По време на законодателния процес обаче Комисията надлежно ще
отчете мотивираните становища на националните парламенти.“23.
След потвърждаването на проекта следва дълъг период на преговори,
в резултат на които настъпиха съществени промени в първоначалното
предложение на Комисията. Основният спор се концентрира между
тезите за повече вертикална централизация, повече наднационалност

Чл. 7, пар. 2 от Протокол № 2
23
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и националните парламенти за преразглеждане на предложението за Регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура с оглед на принципа на
субсидиарност, в съответствие с Протокол № 2, COM/2013/0851 final
22
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и по-силна компетентност на Европейската прокуратура, от една
страна, и запазването на по-голям периметър на компетентност за
националните прокуратури, от друга. В крайна сметка, въпреки сериозните компромиси спрямо проекта на ЕК, Съветът (на 7 февруари 2017
г.), а след това и Европейският съвет (на 9 март 2017 г.) не успяват
да постигнат консенсус и на 3 април 2017 г. 16 държави членки информират Европейския парламент, Съвета и Комисията, че развитието на процеса по създаване на Европейска прокуратура ще продължи по линията на засиленото сътрудничество. Впоследствие още 4
държави се присъединяват към засиленото сътрудничество. На 8 юни
2017 г. е постигнато политическо съгласие по проекта на Регламент за
установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска
прокуратура24 (накратко оттук нататък Регламент за Европейска
прокуратура).
В следващите части от изследването накратко ще бъде представен
моделът на Европейска прокуратура, като се съпостави актуалната
редакция на проекта на регламент с първоначалното предложение на
Европейската комисия. В рамките на изложението ще бъдат разгледани
основните въпроси на статута и функционирането на Европейската
прокуратура, като се започне с общите характеристики на модела
и последователно се премине през структурата и организацията,
материалната компетентност и процедурните правила за работа,
отношението на Европейската прокуратура с националните органи
за разследване и наказателно преследване, сътрудничеството й с
партньорски органи, с трети държави и с международни организации.
Ще бъдат очертани и основните дискусионни въпроси.
IV. Статут и функциониране на Европейската прокуратура
1. Общи характеристики на модела
В съответствие с чл. 86 от ДФЕС Европейската прокуратура се създава
като орган на Съюза, който отговаря за провеждането на разследвания,
повдигането и поддържането на обвинение и предаването на съд на

24
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извършителите и съучастниците в престъпления, засягащи финансовите
интереси на ЕС. Прокурорите, които са част от Европейската
прокуратура, упражняват прокурорски функции в компетентните
съдилища на държавите членки до окончателното приключване на
делото. Докато предложението на Европейската комисия предвижда
изключителна компетентност на Европейската прокуратура относно
разследването и наказателното преследване на тези престъпления,
то в актуалната редакция на проекта компетентността е споделена
с националните органи за наказателно преследване (пар. 7 от
Преамбюла). Все пак Регламентът предвижда известен приоритет на
компетентността на Европейската прокуратура чрез уреждане в нейна
полза на право на изземване на делото.
Според чл. 86 от ДФЕС Европейската прокуратура се учредява „на
основата на Евроюст“. И в първоначалния, и в актуалния проект на
Регламент за Европейска прокуратура е отразено разбирането за
паралелно и самостоятелно съществуване на двата органа и изграждане
на връзки помежду им. Все пак предложението на Комисията е изградено
върху идеята за по-тесни административни и управленски връзки между
двата органа (предвидено е Европейската прокуратура да се ползва от
подкрепата и ресурсите на администрацията на Евроюст, включително
за финансовото си управление). Актуалният текст на Регламента
предвижда самостоятелна фигура на административен директор на
Европейската прокуратура, който да я ръководи и представлява за
административни и бюджетни цели, а административните връзки с
Евроюст са описани съвсем общо и са оставени да бъдат уредени със
споразумение, но изрично е подчертано, че предоставяните услуги
следва да бъдат от „взаимен интерес“ (чл. 57, пар. 5).
Европейската прокуратура е определена като „неделим орган на ЕС,
който действа като единна служба с децентрализирана структура“
(чл. 7, пар. 1). Тази двойнственост в структурата на Европейската
прокуратура – от една страна, единство и неделимост, които да
позволяват бързо и ефикасно вземане на решения при провеждането
на наказателни разследвания и повдигането и поддържането на
обвинението, независимо дали те засягат една или няколко държави
членки, а от друга – децентрализирана структура, интегрирана в
националните съдебни системи, е характерна и за първоначалния,
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и за актуалния проект на регламент. Все пак проектът, представен
от Европейската комисия, залага в по-голяма степен на идеята за
наднационално наказателно преследване и на по-висока степен на
вертикална централизация, докато актуалната редакция на регламента
се основава на по-силно представителство на националните органи
за наказателно преследване и засилена децентрализация. Неслучайно в Преамбюла (пар. 15) изрично е подчертано, че „структурата
следва да гарантира също, че в прокуратурата са представени всички
национални правни системи и традиции на участващите държави
членки.“
Член 5 от проекта на регламент урежда принципите на работа на
Европейската прокуратура:
• зачитане на правата, заложени в Хартата на основните права на
Европейския съюз;
• спазване на върховенството на закона и пропорционалност в действията;
• субсидиарно прилагане на националното право и предимство на
регламента пред националното законодателство в случаите, когато съществува паралелна уредба;
• безпристрастно провеждане на разследванията и задължение за издирване на всички доказателства, както разобличаващите, така и оправдаващите;

прокурори, административният директор, както и служителите на
Европейската прокуратура не могат да търсят, нито да приемат указания
от никое външно за Европейската прокуратура лице, държава членка
или институция, орган, служба или агенция на Съюза при изпълнението
на своите задължения (чл. 6, пар. 1). Държавите членки и органите
на Съюза на свой ред зачитат независимостта на Европейската
прокуратура и се въздържат от опити да и влияят при изпълнението на
нейните задачи. Независимостта се гарантира, както чрез изискванията
за заемане на съответните длъжности (европейският главен прокурор,
европейските прокурори и европейските делегирани прокурори могат
да бъдат само лица, чиято независимост е извън съмнение), така и чрез
уредените процедури за назначаване и за освобождаване, включваща
участието на различни органи, мандатност и ротация.
Независимостта на Европейската прокуратура е съчетана с
определена отчетност. Тя изготвя годишен доклад за дейността си,
който представя на Европейския парламент, на Съвета, Комисията
и на националните парламенти. Годишният доклад на Европейската
прокуратура е публичен. Новост в актуалната редакция на регламента
е задължението на европейския главен прокурор да се явява веднъж
в годината пред Европейския парламент и пред Съвета, както и пред
националните парламенти по тяхно искане, за да отчете общите
дейности на Европейската прокуратура. Отчетът не може да засяга
информация, свързана с развитието на конкретни дела, нито да
разкрива лични данни.

• своевременно започване и провеждане на разследванията;
• сътрудничество между Европейската прокуратура и националните органи.
Специално внимание и в предложението на Европейската комисия,
и в актуалния проект е отделено на правилата за независимост
и отчетност на Европейската прокуратура. Независимостта на
Европейската прокуратура е един от въпросите, по които има траен
консенсус още от появата на идеята за създаването й. Тя предполага
Европейската прокуратура да действа в интерес на ЕС като цяло,
поради което европейският главен прокурор, европейските заместникглавни прокурори, европейските прокурори, европейските делегирани
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2. Структура и организация
Едни от най-съществените различия между предложението на
Европейската комисия и проектът, около който се обединиха в
крайна сметка държавите членки, засягат именно   структурата на
Европейската прокуратура. Съгласно първоначалния проект на
регламент Европейската прокуратура е йерархично организиран орган
на ЕС, който на централно равнище се състои от европейски прокурор и
четирима заместници, а на децентрализираното ниво – от европейски
делегирани прокурори, действащи в своите държави членки. Като част
от Европейската прокуратура европейските делегирани прокурори
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са подчинени изключително на европейския прокурор. Те извършват
разследванията, повдигането и поддържането на обвинението по
дела за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, под
ръководството и надзора на европейския прокурор. Той може да им
дава насоки и указания относно провеждането на разследването,
може да отнема делото и да го преразпределя на друг европейски
делегиран прокурор или дори сам да извърши разследването, на него
принадлежи финалното решение дали да се внесе обвинителен акт, да
върне делото за доразследване или да го прекрати. В същото време
европейските делегирани прокурори продължават да действат и като
национални прокурори („double hat”).
По време на преговорите държавите членки изразяват подкрепа за
по-силна децентрализация и колегиална, а не еднолична структура на
Европейската прокуратура. В резултат на това във финалната редакция
на проекта структурата на Европейската прокуратура е силно усложнена.
Тя се състои от две нива – централно и децентрализирано. На централно
ниво Европейската прокуратура се състои от колегиума, постоянните
камари, европейския главен прокурор, неговите заместници,
европейските прокурори и административния директор (чл. 7, пар. 3).
Децентрализираното равнище се състои от европейски делегирани
прокурори, които се намират в държавите членки (чл. 7, апр. 4).
На графиките по-долу може да се проследи нагледно структурата
на Европейската прокуратура при първоначалното представяне на
предложението на Европейската комисия и след преговорите между
държавите членки.
Европейски главен прокурор
+ земестници
Централизирано ниво
Децентрализирано ниво
Европейски делегирани прокурори
(поне 1 във всяка държава членка)

128

Европейски главен прокурор
(+ 2 заместници)

Постоянни камари

Колегиум
(европейски
главен прокурор
и европейски
прокурори)

Европейски прокурори
(по 1 за всяка
държава членка)

председател (европейският главен
прокурор, европейски заместник-главен прокурор или
европейски прокурор, назначен от
европейския главен
прокурор) + 2-ма
постоянни членове

Централизирано ниво
Децентрализирано ниво
Европейски делегирани
прокурори
(поне 2 за всяка
държава членка)

Колегиумът на Европейската прокуратура се състои от европейския
главен прокурор и по един европейски прокурор от всяка държава
членка (чл. 8). Колегиумът отговаря за политиките и стратегическото
управление на Европейската прокуратура. Той не може да взема
оперативни решения по отделни дела, но може да се произнася по
общи въпроси с оглед гарантиране на съгласуваност, ефективност и
последователност в политиката на Европейската прокуратура в областта
на наказателното преследване в рамките на целия Съюз. Колегиумът
приема процедурния правилник на Европейската прокуратура.
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Постоянните камари се състоят от председател и двама постоянни
членове (чл. 9). Броят, съставът и разделението на компетенциите
между камарите отразяват функционалните потребности на
Европейската прокуратура и се определят в съответствие с вътрешния
процедурен правилник от Колегиума. Постоянната камара може
да се председателства от европейския главен прокурор, от някой
от европейските заместник главни прокурори или от европейски
прокурор, назначен за председател в съответствие с процедурния
правилник. Членове на постоянната камара са европейски прокурори.
Постоянните камари наблюдават и ръководят разследванията и
действията по повдигане и поддържане на обвинение, извършвани
от европейските делегирани прокурори. Те вземат по-голямата част
от решенията, които в предложението на Европейската комисия за
регламент попадат в правомощията на европейския прокурор –
да заведат дело в съда, да прекратят делото, да предадат делото на
националните органи; да възобновят разследването, да разпределят и
преразпределят делата между европейските делегирани прокурори и
др. Постоянните камари могат, чрез европейските прокурори, да дават
указания на европейските делегирани прокурори при извършване
на действия по разследване и при повдигане и поддържане на
обвинението.
Правомощията на европейския главен прокурор са значително
ограничени в сравнение с проекта, предложен от Европейската
комисия. Съгласно чл. 10 европейският главен прокурор оглавява
Европейската прокуратура. Той организира работата на прокуратурата
и ръководи нейните дейности. Видно от разпоредбата, функцията на
европейския главен прокурор е сведена като че ли по-скоро до мениджър
и администратор. Европейският главен прокурор се подпомага в
дейността си от двама заместници – европейски прокурори, назначени
от Колегиума с мандат от три години с възможност за подновяване,
който обаче не надхвърля срока на техния мандат като европейски
прокурори.
Назначаването на европейския главен прокурор става по сложна
процедура, имаща за цел да гарантира неговата независимост и равна
отдалеченост от различните органи на ЕС. Назначението на европейския
главен прокурор се одобрява съвместно от Европейския парламент и
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Съвета. Кандидатите следва да отговарят следните изисквания:
• да са действащи членове на прокуратурата или съдебната власт в
държавите членки или действащи европейски прокурори;
• независимостта им да е извън съмнение;
• да притежават необходимата квалификация за заемане на найвисшите длъжности в прокуратурата или съдебната система на
съответните си държави членки и да имат съответния практически
опит в националните правни системи, финансовите разследвания и
в международното съдебно сътрудничество по наказателноправни
въпроси или са заемали поста на европейски прокурор;
• да имат достатъчен управленски опит и квалификация за този пост.
Подборът на кандидатите се извършва въз основа на открита покана,
която се публикува в Официалния вестник на Европейския съюз.
Постъпилите кандидатури се разглеждат и оценяват от специална
комисия, която изготвя и представя на Европейския парламент и на
Съвета списък с предварително подбрани квалифицирани кандидати.
Комисията по подбора се състои от 12 лица, избрани измежду бивши
членове на Съда на Европейския съюз и Сметната палата, бивши
национални членове на Евроюст, членове на националните върховни
съдилища, високопоставени прокурори и адвокати с общопризната
компетентност, един от които се предлага от Европейския парламент.
Мандатът на европейския главен прокурор е 7 години, който не
подлежи на подновяване.
Европейският главен прокурор се освобождава от Съда, по искане на
Европейския парламент, Съвета или Комисията, ако се установи, че
той вече не е в състояние да изпълнява задълженията си, или ако е
виновен за извършване на тежко нарушение.
Европейските прокурори осъществяват надзор на разследванията
и повдигането и поддържането на обвинения, за които отговарят
европейските делегирани прокурори, работещи по делото в своята
държава членка на произход (чл. 11). Те могат да им дават указания
в съответствие с приложимото национално право и с инструкциите,
дадени от компетентната постоянна камара. Европейските прокурори
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осъществяват връзката между централното и децентрализираното ниво,
като функционират като канали за информация между постоянните
камари и европейските делегирани прокурори в техните съответни
държави членки на произход.
Европейските прокурори се избират измежду трима кандидати,
посочени от всяка държава членка, които отговарят на следните
условия:
• да са действащи членове на прокуратурата или съдебната власт в
държавите членки;
• независимостта им е извън съмнение;
• притежават необходимата квалификация за заемане на висши
длъжности в прокуратурата или съдебната система на съответните си
държави членки и имат съответния практически опит в националните
правни системи, финансовите разследвания и в международното
съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.
Европейските прокурори се избират и назначават от Съвета след
обосновано становище на комисията по подбора. Техният мандат е
шест години без право на преизбиране. Все пак по решение на Съвета
в края на 6-годишния период техният мандат може да бъде продължен
с още 3 години. На всеки три години се осъществява частична
подмяна на една трета от европейските прокурори, като проектът не
конкретизира как се осъществява изборът на тази една трета.
Европейските прокурори се освобождават също от Съда по искане
на Европейския парламент, Съвета или Комисията, ако вече не са
в състояние да изпълняват задълженията си или се установи, че са
виновни за извършване на тежко нарушение.
Европейските делегирани прокурори действат от името на Европейската
прокуратура в съответните си държави членки, като провеждат
разследвания, повдигат и поддържат на обвинението по дела, свързани
с престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. В държавите
членки те имат същите правомощия като националните прокурори. Във
всяка държава членка има двама или повече европейски делегирани
прокурори. Европейският главен прокурор, след провеждане на
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консултации и постигане на споразумение със съответните органи
на държавите членки, одобрява броя на европейските делегирани
прокурори, както и функционалното и териториално разпределение
на компетентностите между европейските делегирани прокурори във
всяка държава членка (чл. 12).
Европейските делегирани прокурори се назначават от колегиума по
предложение на европейския главен прокурор. Колегиумът има право
да отхвърли номинирано от държава членка лице, ако то не отговаря на
критериите за назначаване, а именно:
• да са действащи членове на прокуратурата или съдебната власт в
държавите членки, които са ги номинирали;
• тяхната независимост да е извън съмнение и
• те да притежават необходимата квалификация и съответния
практически опит.
Мандатът на европейските делегирани прокурори е пет години с
право на подновяване. По отношение на освобождаването им могат
да бъдат открити разлики между предложението на Европейската
комисия и актуалната версия на проекта. И двата проекта предвиждат
европейските делегирани прокурори да се освобождават  съответно от
европейския прокурор или колегиума, когато престанат да отговарят
на условията за назначаването им, не са в състояние да изпълнява
задълженията си или са виновни за извършване на тежко нарушение.
И в двата проекта те съвместяват качествата на прокурори към Европейската прокуратура и национални прокурори. Първоначалният проект обаче стъпва върху идеята за приоритетно значение на качеството
европейски делегиран прокурор, поради което постановява, че докато
изпълнява функциите си от името на Европейската прокуратура, той не
може да бъде освободен от длъжността си като национален прокурор
от компетентните национални органи без съгласието на европейския
прокурор. Актуалният проект смекчава този подход и разграничава
хипотезите, когато националният прокурор се освобождава на основания, които не са свързани с изпълнението на функциите му като
европейски делегиран прокурор, от тези, при които освобождаването
е резултат именно от действията му като такъв. В първия случай е
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достатъчно уведомяването на европейския главен прокурор, а във
втория е необходимо неговото съгласие. Ако европейският главен
прокурор не даде съгласие, съответната държава членка може да
отправи искане към колегиума да преразгледа въпроса.
Усложняването на структурата на Европейската прокуратура е
критикувано от гледна точка на възможността й да изпълни целите,
за които е създадена, а именно повишаване на ефективността на
разследването и наказателното преследване на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС. Подобна сложна организация
включва множество линии и нива на взаимодействие, което предполага
много ясно разпределение на отговорностите. Проектът обаче
разкрива известни слабости в това отношение. Липсата на достатъчно
детайлни правила (предполага се, че една част от празнотите ще бъдат
запълнени от процедурния правилник) крие риск както за ефективността
на Европейската прокуратура, така и за защитата на правата на
гражданите. Комуникацията и вземането на решения преминава през
много стъпки, което в съчетание с отсъствието на фиксирани срокове,
би могло сериозно да удължи процедурите. Излагани са и аргументи за
натиска, който създаването на Европейската прокуратура в този й вид
би имало върху европейския бюджет25.
3. Отношения с националните власти, разпределение на компетентността
Въпросът за отношението на Европейската прокуратура с
националните власти е ключов особено предвид факта, че съгласно
актуалния проект на регламент компетентността за разследване и
наказателно преследване на престъпленията, засягащи финансовите
интереси на ЕС, вече е споделена между Европейската прокуратура
и държавите членки. Най-често правно основание за това се търси в
разпоредбата на чл. 325, пар. 1 от ДФЕС, който изрично възлага на
държавите членки, редом с ЕС, да се борят с „измамата и всякаква
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друга незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на
Съюза, като предприемат мерки…които имат възпиращо действие и
предлагат ефикасна защита“. Рационалната причина обаче е нежеланието (липсата на готовност) на държавите членки да допуснат изцяло
наднационална система за наказателно преследване, макар и само по
отношение на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС.
Наред с това, следва да се има предвид, че съдебното разглеждане
на случаите на измами, засягащи финансовите интереси на ЕС,
става изцяло в съответствие с националното право на компетентната
държава членка, което също поставя въпроса за взаимодействието
на Европейската прокуратура, което упражнява чрез функциите на
обвинението в процеса, с националните власти.
Принципът на споделена компетентност все пак не предполага пълна
равнопоставеност между Европейската прокуратура и компетентните
органи на държавите членки. Изрично в полза на Европейската
прокуратура е уредено право на изземване на делото (пар. 7 от
Преамбюла, чл. 22 от проекта на Регламент). Актуалната редакция
на проекта на регламент съдържа по-подробни правила за разпределението на компетентността между Европейската прокуратура и държавите членки (чл. 20). Европейската прокуратура упражнява своята
компетентност, като започне разследване (чл. 22) или като реши
да използва правото си на изземване (чл. 22а). Ако Европейската
прокуратура реши да упражни своята компетентност, компетентните
национални органи не могат да упражняват своята компетентност по
отношение на същото престъпление. В това принципно положение
обаче са налице няколко ограничения, свързани, от една страна,
с размера на причинената вреда, а от друга – с размера на
наказанието, предвидено за съответното престъпление в националното
законодателство. Когато престъпление, попадащо в материалната
компетентност на Европейската прокуратура е причинило или е
вероятно да причини вреди на финансовите интереси на Съюза на
стойност по-малка от 10 000 евро, Европейската прокуратура може да
упражни своята компетентност единствено ако:
• случаят има отражение на равнището на Съюза, което изисква провеждане на разследване от Европейската прокуратура или
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• заподозрени в извършване на престъплението са длъжностни лица
или други служители на ЕС и членове на институциите.
Наред с това, Европейската прокуратура следва да се въздържа от
упражняване на своята компетентност по отношение на престъпление,
попадащо в нейната компетентност, ако максималното наказание,
предвидено за това престъпление в националното право, е по-леко
или равно на наказанието, предвидено за друго престъпление, което
е неразривно свързано с първото (би могло да попадне в акцесорната
компетентност на Европейската прокуратура). Във втората хипотеза
това не се отнася за случаите, когато неразривно свързаното
престъпление представлява инструмент за извършването (т.е. улеснява извършването) на престъплението, засягащо финансовите интереси
на ЕС. Другата хипотеза за въздържане на Европейската прокуратура от
действие е, когато причинената или вероятната вреда за финансовите
интереси на ЕС не надвишава причинената или вероятната вреда,
нанесена на друго пострадало лице. В посочените по-горе случаи
Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност
със съгласието на държавите членки.
При несъгласие между Европейската прокуратура и националните
органи по въпроса кой следва да проведе разследването и
наказателното престъпление за конкретно престъпление, спорът се
решава от „националните органи, компетентни да се произнасят
относно разпределянето на компетентността в областта на
прокурорската дейност на национално равнище“, в случая с България
това би следвало да е главният прокурор.
Относително широкият обхват на описаните ограничения, в съчетание
с уредения начин за разрешаване на спорове за компетентност,
осланящ се единствено на решението на органите на държавите
членки, силно разколебава принципа за приоритетност на компетентността на Европейската прокуратура пред тази на националните органи за разследване и наказателно преследване.
Ефективно взаимодействието между Европейската прокуратура и
националните органи се налага и в хода на наказателното преследване
на престъпления, попадащи в компетентността на Европейската
прокуратура. На първо място, европейските делегирани прокурори
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имат същите правомощия като националните прокурори във връзка
с разследването, повдигането и поддържането на обвинение и
предаването на съд (чл. 12, апр. 1). Тяхното двойствено положение
(„double hat”) позволява интегрирането им в националните правосъдни
системи с оглед по-ефективно осъществяване на техните правомощия.
Европейските делегирани прокурори разчитат на компетентните
национални органи (включително органите на полицията – пар. 59
от Преамбюла), като могат да им възлагат действия по разследване.
Единствено националните органи могат да извършват задържане и
прилагане на други принудителни мерки. В изпълнение на принципа на
лоялно сътрудничество те трябва да оказват съдействие и да изпълняват
възложените им от европейските делегирани прокурори задачи.
Друго много важно проявление на отношенията между Европейската
прокуратура и националните органи в държавите членки е задължението
за взаимно предоставяне на информация (чл. 19). Своевременното
предоставяне на детайлна информация е от ключово значение за
функционирането на Европейската прокуратура. Информацията
включва данни за престъпно поведение, по отношение на което тя би
могла да упражни своята компетентност, както и данни за започнали
или текущи в държавите членки разследвания на престъпления от
компетентността на Европейската прокуратура. Информацията
може да се отнася и за нарушения, които са причинили вреда на
финансовите интереси на Съюза, но са различни от нарушенията,
попадащи в обхвата на компетентност на Европейската прокуратура,
когато е необходимо да се установят връзки с престъпно поведение,
по отношение на което Европейската прокуратура е упражнила своята
компетентност.
4. Материална компетентност
По отношение на материалната компетентност на Европейската
прокуратура се поставят няколко много важни въпроса. Първо, дали тя да
бъде ограничена до престъпленията, засягащи финансовите интереси
на ЕС (т.нар. „PIF offences”) или да обхваща и други форми на престъпна дейност. Силно дискусионен по време на преговорите е въпросът
за включването в компетентността на европейската прокуратура  
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на „измамите“, свързани с ДДС. Вторият проблем засяга правната
форма за дефиниране на престъпленията, попадащи в материалната
компетентност на Европейската прокуратура – дали тя да води само до
сближаване или до унифициране на националните законодателства. На
следващо място, интерес представлява т.нар. акцесорна компетентност
на Европейската прокуратура, т.е. компетентността по отношение
на престъпления, неразривно свързани с престъплението, засягащо
финансовите интереси на ЕС.
В съответствие с чл. 86, пар. 1 материалната компетентност на
Европейската прокуратура е ограничена до престъпленията, засягащи
финансовите интереси на ЕС. Все пак пар. 4 на чл. 86 дава възможност
на Европейския съвет, с решение, след одобрение от Европейския
парламент и след консултации с Комисията, да разшири тази
компетентност и по отношение на „тежката престъпност с трансгранично
измерение“, т.е. по отношение на други тежки престъпления, които
засягат няколко държави членки26.
Очаквано при избора между по-широк и по-тесен обхват на компетентността надделява, при това без особен дебат, тезата за свеждане на
материалната компетентност единствено до престъпленията, засягащи
финансовите интереси на ЕС. Все пак актуалният проект на регламент
прави стъпка напред в сравнение с предложението на ЕК, като включва
в материалната компетентността на Европейската прокуратура и престъпленията, свързани с свързани с участието в престъпна организация,
по смисъла на Рамково решение 2008/841/ПВР27, в съответствие с
транспонирането в националното право, ако в центъра на престъпната
дейност на такава организация стои извършването на някое от престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС (чл. 17, пар. 1а).
Член 18 определя териториалната компетентност на Европейската

26
Обикновено трансграничното измерение се определя по два основни критерия – естеството на деянието и
последиците от деянието. В първия случай то е налице, когато изпълнението на престъпното деяние е започ
нало на територията на една държава членка, а е довършено на територията на друга държава членка, или
при форми на усложнена престъпна дейност – когато част от деянията са извършени в една държава членка,
а други – на територията на друга държава членка. Втората хипотеза обхваща резултатни престъпления, при
които изпълнителното деяние е извършено на територията на една държава членка, а общественоопасните
последици са настъпили на територията на друга държава членка. Вж. например Панайотов, П. Цит. съч., 51.
27
Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 година относно борбата с организираната
престъпност, в Актове, приети по силата на дял V от Договора за ЕС: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0841&from=BG
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прокуратура и компетентността й спрямо лицата. Европейската
прокуратура е компетентна, когато престъпленията са извършени
изцяло или отчасти на територията на една или няколко държави
членки. Тя е компетентна и когато престъплението е извършено извън
територията на някоя държава членка, ако е извършено от гражданин
на държава членка, при условие че тя разполага с компетентност за
разследване на такива престъпления, когато са извършени извън
нейната територия. На общо основание Европейската прокуратура е
компетентна и когато извършител на престъплението е лице, което е
длъжностно лице или служител на ЕС, при условие че дадена държава
членка разполага с компетентност за разследване на такива престъпления, когато са извършени извън нейната територия.
Въпросът за правната форма за описване на престъпленията, засягащи
финансовите интереси на ЕС, се свежда практически до това – дали
да има единни, унифицирани правила с непосредствено действие и
директен ефект на цялата територия на ЕС, или да се върви по пътя на
сближаването на законодателствата при зачитане на спецификите на
различните правни системи и традиции, но и с рисковете, които крие
процесът на транспониране във вътрешния правен ред. Основните
аргументи, подкрепящи двете тези (регламент по силата на чл. 86 или
чл. 325 или директива на основание чл. 83), бяха изложени в т. II, посветена на наказателноправната компетентност на ЕС.
И предложението на Европейската комисия, и одобреният от
държавите членки, участващи в засиленото сътрудничество, проект
на регламент стъпват върху по-компромисния вариант за уреждане
на PIF престъпленията в директива и изрично препращат към нея
при очертаване на обхвата на материалната компетентност на
Европейската прокуратура. В Обяснителния меморандум към проекта
на PIF директива като нормативно основание за приемането й се
посочва чл. 325, пар. 4 от ДФЕС28. Според Меморандума чл. 325 съдържа задължение за ЕС и държавите членки за осигуряване на „възпиращата, ефективната и равностойната защита“ на публичните средства
28
Следва да се има предвид, че чл. 325, пар. 4 не конкретизира изрично във формата на какъв законодателен
акт се приемат мерките за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, което принципно дава
възможност да бъде избран и този вариант. Регламентът обаче в много по-голяма степен отговаря на целта за
осигуряване на „ефективна и равностойна
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на ЕС, независимо дали става въпрос за тяхното събиране или разходване. „Тази защита включва по естеството си, а и в исторически план и
наказателноправно измерение“.  Изрично се подчертава, че понятието
„измама, засягаща финансовите интереси на ЕС“ трябва да обхваща
„не само измамите в тесен смисъл, но и други свързани с измамите
форми на незаконно поведение, посредством които се нанасят вреди
на бюджета на ЕС, в това число корупцията, изпирането на пари
и възпрепятстването на процедурите за възлагане на обществени
поръчки. Определящият елемент е извличането на печалба за сметка
на бюджета на ЕС, т.е. за сметка на всички данъкоплатци.“
Понятието „финансови интереси на Съюза“ е определено и в регламента за създаване на Европейска прокуратура, и в проекта на PIF директива. С него се означават всички приходи, разходи и активи, включени, придобити или дължими на бюджета на Съюза и на бюджетите на
институциите, органите, службите и агенциите, създадени по силата на
Договорите, и бюджетите, управлявани и контролирани от тях (чл. 2, б.
„б“ от проекта на Регламент, чл. 2 от проекта на Директива).
На престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС, е посветен
дял II от Директивата. В чл. 3 е дефинирано понятието „измама, засягаща финансовите интерес на Съюза“:
„Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да
гарантират, че следното деяние, когато е извършено умишлено, се
наказва като престъпление:
а) по отношение на разходите ― всяко действие или бездействие, което се отнася до:
i) използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което се присвояват или
неправомерно се задържат средства от бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани от Съюза или от негово име,
ii) неоповестяването на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат, или
iii) неправилното използване на пасиви или разходи за цели, различни от тези, за които те са били предоставени;

б) по отношение на приходите ― всяко действие или бездействие, което се отнася до:
i) използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което незаконно се намаляват ресурсите в бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани
от Съюза или от негово име,
ii) неоповестяването на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат, или
iii) неправилното използване на законно предоставени ползи, което
води до същия резултат.“
Видно от редакцията на разпоредбата понятието се различава
съществено от класическото разбиране за измама. Това би могло да
доведе до трудности при транспонирането и вътрешни противоречия в
националното наказателно законодателство – нещо, което може да бъде
проследено и при анализа на измененията на българския Наказателен
кодекс във връзка с ратификацията на Конвенцията, приета на основание чл. К. 3 от ДЕС за защита на финансовите интереси на Европейските
общности,  в която съставите на престъпленията са описани по аналогичен начин29. Наред с това, липсата на непосредствена приложимост на
директивата и различното транспониране на минималните стандарти
в законодателствата на държавите членки може сериозно да затрудни
дейността на Европейската прокуратура и да намали ефективността на
наказателното преследване на този тип престъпни прояви, което категорично не отговря на целта, заложена в ДФЕС.
Що се отнася до наказанията, проектът на директивата изисква
държавите членки да предвидят „ефективни, пропорционални и
възпиращи наказателноправни санкции, включително глоби и
лишаване от свобода“. За леките престъпления, които проектът на
директива определя като престъпленията, свързани с вреди и облаги
на стойност под 10 000 евро, при които няма „особено утежняващи
обстоятелства“, държавите членки могат да предвидят други
наказателноправни санкции.

29
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Вж. Панайотов, П. Цит съч., 263 – 265; Тонева, Г. Цит. съч., 78 – 112.
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Наказанието „лишаване от свобода“ е диференцирано с оглед размера на
причинена вреда или получената облага, като са предвидени минимални
прагове на минимума и максимума. Така например за престъпленията,
при които е налице облага или вреда на стойност най-малко 100 000 евро
се предвижда минимално наказание от най-малко 6 месеца лишаване
от свобода и максимално наказание от най-малко 5 години лишаване
от свобода. По-тежко наказуеми са престъпленията, ако деянието е
извършено в рамките на престъпна организация по смисъла на Рамково
решение 2008/841/ПВР (не по-малко от 10 години лишаване от свобода).
Интерес представлява въпросът за т.нар. акцесорна компетентност
на Европейската прокуратура. Тя дава възможност за разширение
на компетентността на Европейската прокуратура по отношение на
престъпни посегателства, които не попадат в кръга на престъпленията,
засягащи финансовите интереси на ЕС. Условието е това посегателство
да бъде „неразривно свързано“ с престъплението, засягащо финансовите интереси на ЕС. В това отношение актуалният проект на регламент
се различава съществено от предложението на Европейската комисия.
Според първоначалния проект, когато престъплението, попадащо в
компетентността на Европейската прокуратура, е неразривно свързано
с друго престъпление и съвместното им разследване, повдигане и
поддържане на обвинението са в интерес на доброто правораздаване,
Европейската прокуратура е компетентна и по отношение на съответното
друго престъпление, че престъплението, засягащо финансовите интереси
на ЕС, е водещо и че съставомерните факти са идентични. Водещият
характер се установява посредством различни критерии, като проектът
посочва като примери само някои от тях – финансовото въздействие
на престъпленията върху Съюза и върху националните бюджети и броят
на пострадалите. Актуалният проект предлага кратка и в същото време
недостатъчно ясна дефиниция на понятието „неразривно свързани
престъпления“ (пар. 49 от Преамбюла): „Понятието „неразривно свързани
престъпления“ следва да се разглежда в светлината на съответната
съдебна практика, която, за целите на прилагането на принципа ne
bis in idem, запазва като релевантен критерий идентичния характер
на материалните факти (или факти, които по същество са еднакви),
тълкувани в смисъл на съществуването на съвкупност от конкретни
обстоятелства, които са неразривно свързани помежду си във времето
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и пространството.“ Отпаднал е критерият съвместното разследване на
престъпленията да е от интерес на доброто правораздаване. За сметка
на това са въведени количествени критерии, свързани с размера
на наказанията, предвидени за двете престъпления, и размера на
причинената вреда, чиято цел е (без да е казано изрично) да определят кое в водещото престъпление. Принципът (с някои изключения –
определени видове престъпления, уредени в PIF директивата, случаите
на улесняващо престъпление) е, че когато максималното предвидено
наказание за престъплението, засягащо финансовите интереси на ЕС,
е по-леко или равно по размер с максималното наказание за другото
престъпление, както и когато вредата върху Съюзния бюджет е по-малка
от тази върху националните бюджети, компетентността принадлежи на
националните органи. Макар и да прави опит за въвеждан на по-ясно
измерими критерии за определяне дали Европейската прокуратура има
компетентност и по отношение на неразривно свързаното престъпление,
актуалният проект също не премахва възможността за напрежение
между нея и националните власти. Отпаднало е изискването в случай на
спор за компетентност той да се решава на основата на консултации,
при необходимост с участието на Евроюст. Понастоящем спорът ще
бъде решаван от националните органи, компетентни да се произнасят
относно разпределянето на компетентността в областта на прокурорската
дейност на национално равнище. Положителна промяна е допускането на
контрол от страна на Съда на ЕС (съдебният контрол е изрично изключен
в предложението на Европейската комисия) – той ще може да дава
преюдициални заключения относно тълкуването на разпоредбите за
акцесорната компетентност и решаването на спорове за компетентност
между Европейската прокуратура и държавите членки (чл.  36, пар. 2).
5. Процедурни правила за работа на Европейската прокуратура
Няколко основни въпроса следва да бъдат маркирани във връзка
с процесуалните правила, по които ще функционира Европейската
прокуратура. Първо, какви са нейните правомощия и дали те
са достатъчни, за да гарантират ефективното осъществяване
на поставените й задачи. Интерес представлява и въпросът за
провеждането на транснационални разследвания и най-вече този
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за допустимостта на доказателствата. На следващо място, следва
да се обърне внимание на процесуалните гаранции за правата на
участниците в производството (заподозрени, свидетели и т.н.). Не на
последно място, настоящото изследване ще се спре накратко и на
съдебния контрол на действията на Европейската прокуратура.
Съгласно чл. 86, пар. 2 „Европейската прокуратура е компетентна
да извършва издирване, наказателно преследване и предаване на
съдебните органи, …, на извършителите и съучастниците в престъпления,
засягащи финансовите интереси на Съюза, както са определени от
регламента, предвиден в параграф 1. Тя упражнява пред компетентните
юрисдикции на държавите-членки функциите на обвинението във
връзка с тези престъпления.“ За да изпълнява ефективно тези цели,
Европейската прокуратура трябва да може да упражнява своите
правомощия на територията на целия ЕС, при това при наличие на единни и ясно очертани правила, приложими във всички държави членки. В
това отношение проектът на Регламент за Европейска прокуратура прави
стъпка назад в сравнение с първоначалното предложение на Европейската комисия, което говори за територията на държавите членки като за
„единно правно пространство, в което Европейската прокуратура може
да упражнява своите правомощия“. Този текст е отпаднал в актуалния
проект, поради което правното пространство, в което Европейската
прокуратура осъществява своите правомощия, представлява съвкупност
от отделните правопорядъци на държавите членки. Въпреки че и проектът
на Европейската комисия е силно критикуван заради неспособността му
да гарантира прилагането на единни европейски процесуални правила
и да предложи решение на проблемите, произхождащи от паралелното
съществуване на различни процесуални режими в държавите членки
(например възможността за т.нар. forum shopping), одобреният проект на
регламент не преодолява тези недостатъци.
Няколко съществени промени правят впечатление при сравнение
на предложението на Европейската комисия и одобрения проект на
Регламент за Европейска прокуратура.
Първо, списъкът с действията по разследване, които европейските
делегирани прокурори могат да разпореждат или да отправят искане да
бъдат извършени в държавите членки, е значително съкратен. Предложението на Европейската комисия съдържа 21 различни действия, а в
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актуалния проект те са едва 6, при това изрично е предвидено, че част
от тях могат да бъдат допълнително ограничени в националното право,
например да бъдат допуснати само за конкретни тежки престъпления.
Специален е подчертано, че при избора на подходящо действие европейският делегиран прокурор се ръководи от принципа на пропорционалност –   той може да разпорежда извършването на дадено действие
по разследване само когато са налице разумни основания да се счита,
че то би могло да предостави информация или доказателства, които са
от полза за разследването, и когато не съществува по-малко инвазивно
действие, с което би могло да се постигне същата цел. Следва да има
предвид, че самите действия по разследване се извършват в съответствие
с националното право на държавата, в която се провежда разследването.
Задържането и налагането на мерки за неотклонение на заподозряното
лице или на обвиняемия става изцяло в съответствие с националното
право. Когато лицето, което следва да бъде задържано и предадено,
не се намира в държавата членка, в която е установен европейският
делегиран прокурор, който работи по делото, последният издава или
отправя искане до компетентния орган на съответната държава членка да
издаде европейска заповед за арест в съответствие с Рамково решение
2002/584/ПВР на Съвета, т.е. по съшия начин, който би бил валиден и ако
делото не се води от Европейската прокуратура. Европейският делегиран
прокурор, които работи по делото, може да предприеме действия по
разследването и други действия по собствена инициатива или да даде
указания на компетентните органи в своята държава членка (чл. 23).
Второ, въведено е допълнително ограничение за упражняването на
правомощията на европейските делегирани прокурори. Правото на
европейските делегирани прокурори да разпореждат или да поискат
извършването на действия по разследване е гарантирано само за в
случаите, когато деянието, предмет на разследването, е наказуемо
с максимално наказание от най-малко четири години лишаване от
свобода. В собствената си държава членка все пак те разполагат
с по-широки правомощия – могат да разпореждат и всякакви други
действия, които съгласно националното право са на разположение на
прокурорите по сходни дела на национално равнище.
Интерес представлява въпросът за разпределение на компетентността
между европейските делегирани прокурори от различните държави
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членки в случаите на трансгранична престъпна дейност. В това отношение
проектът на Регламент за Европейска прокуратура урежда относително
добър механизъм, който частично би могъл да реши проблема с forum shopping – чл. 22, пар. 4. Съгласно тази разпоредба делото се
образува и води от европейски делегиран прокурор от държавата
членка, в която е концентрирана престъпната дейност или, ако са били
извършени няколко свързани престъпления, попадащи в обхвата на
компетентност на Европейската прокуратура, държавата членка, където
е извършена по-голяма част от престъпленията. Отклонение от този
принцип е възможно само по указание на компетентната постоянна
камара и когато отклонението от принципа е надлежно обосновано, като
се вземат предвид няколко критерия, подредени по приоритетност: 1)
обичайното местопребиваване на заподозряното лице или обвиняемия;
2) гражданството на заподозряното лице или на обвиняемия; 3) мястото,
на което е настъпила главната финансова вреда. Постоянната камара
може на всеки етап до вземане на решение за повдигане на обвинение
да преразпредели делото на друг европейски делегиран прокурор, да
съедини или раздели делото, ако това е в интерес на правосъдието.
При трансгранични престъпления много често се налага събиране
на доказателства и извършване на действия по разследване в
държава членка, която не е държавата, в която е установен европейският делегиран прокурор, който работи по делото. В този случай
е уреден механизъм на сътрудничество между европейските делегирани прокурори. Когато дадено действие трябва да се предприеме
в държава членка, различна от държавата членка на компетентния
европейски делегиран прокурор, той възлага съответното действие
на европейски делегиран прокурор, установен в държавата членка,
в която това действие трябва да бъде извършено. Интересен е
въпросът за извършването на действия по разследване, за които
се изисква съдебно разрешение. Проектът на регламент съдържа
правила, които имат за цел едновременно да гарантират спазването
на предвидената национална процедура, но и избягването на  режим
на двойно разрешение. Съгласно разпоредбата на чл. 26, апр. 3, ако
съгласно правото на държавата членка на помощника на европейския
делегиран прокурор е необходимо съдебно разрешение за действието,
той е задължен да получи такова разрешение в съответствие с правото
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на тази държава членка. Тоест водеща е наказателноправната
уредба в държавата членка, където се извършва действието. Когато
обаче правото на държавата членка на помощника на европейския
делегиран прокурор не изисква съдебно разрешение, но правото на
държавата членка на европейския делегиран прокурор, който работи
по делото, изисква такова, разрешението се получава от европейския
делегиран прокурор и се предоставя заедно с възлагането. Макар
да не е уредено изрично, тълкуването на разпоредбите обосновава
извода, че ако съдебно разрешение се изисква и в двете държави
членки, за законосъобразното извършване на действието е достатъчно
да бъде получено разрешение в държавата членка на помощника на
европейския делегиран прокурор. Интересна ситуация би възникнала,
когато действието, което е поискал европейският делегиран прокурор,
който работи по делото, не е предвидено  и не би било на разположение
при сходно вътрешноправно дело съгласно правото на държавата
членка на помощника на европейския делегиран прокурор. В този
случай помощникът на европейския делегиран прокурор, който работи
по делото, информира европейския прокурор, извършващ надзор
над него, и се консултира с европейския делегиран прокурор, който
работи по делото, с цел намиране на решение. В този случай възложеното действие би могло да се изпълни само ако е предвидено в правни
актове в областта на взаимното признаване или трансграничното
сътрудничество за трансгранична ситуация30. В противен случай в
рамките на консултациите двамата европейски делегирани прокурори
30
Така например вж. чл. 10 от Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014
година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси“:
„1. Изпълняващият орган при възможност прибягва до процесуално-следствено действие, различно от предвиденото в ЕЗР, когато:
а) посоченото в ЕЗР процесуално-следствено действие не съществува според правото на изпълняващата държава; или
б) процесуално-следственото действие, посочено в ЕЗР, не би могло да се използва в сходен национален случай.
2. Без да се засяга член 11, параграф 1 не се прилага за следните процесуално-следствени действия, които
трябва винаги да могат да се използват съгласно правото на изпълняващата държава:
а) получаване на информация или доказателства, с които изпълняващият орган вече разполага, и информацията или доказателствата биха могли да бъдат получени в съответствие с правото на изпълняващата държава в
рамките на наказателно производство или за целите на ЕЗР;
б) получаване на информация, съдържаща се в базите данни на полицейски или съдебни органи и до която
изпълняващият орган има пряк достъп в рамките на наказателно производство;
в) разпит на свидетел, вещо лице, пострадал, заподозряно или обвиняемо лице или трета страна на територията
на изпълняващата държава;
г) всяко непринудително процесуално-следствено действие, определено в правото на изпълняващата държава;
д) установяване на самоличността на лица, притежаващи абонамент за даден телефонен номер или IP адрес.
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следва да изберат заместващо процесуално действие.
Ефективността на Европейската прокуратура зависи до голяма степен
от възможността да представя пред компетентния съд допустими
доказателства, независимо че са събрани в друга държава членка
и по различен процесуален ред. По този въпрос предложението на
Европейската комисия се различава от одобрения от държавите членки
проект на Регламент. Според разпоредбата на чл. 30 от предложението
на Комисията „Доказателствата, представени от Европейската
прокуратура пред съда, разглеждащ делото по същество, се допускат
по делото,когато съдът счете, че допускането им няма да засегне
неблагоприятно справедливостта на производството и правата на
защита, залегнали в членове 47 и 48 от Хартата на основните права
на Европейския съюз, без каквото и да е валидиране и сходна
правна процедура, дори националното право на държавата членка
по местонахождението на съда да предвижда различни правила
относно събирането или представянето на такива доказателства.“
В сравнение с тази разпоредба редакцията на чл. 30 от проекта на
Регламент за Европейска прокуратура е по-обща: „Не може да се
отказва допускане на доказателства, представени от прокурори от
Европейската прокуратура или от ответника пред съд, само въз основа
на факта, че доказателствата са събрани в друга държава членка или в
съответствие с правото на друга държава членка.“ Това обаче не означава, че допускането на доказателствата е безусловно. Макар да няма
изрично рефериране към Хартата на основните права на ЕС, съдът,
разглеждащ делото, на основата на чл. 6 от ДЕС следва да провери
дали допускането на доказателствата е съвместимо с правата, уредени
в Хартата31. Освен това регламентът изрично подчертава, че принципът
за допустимост на доказателствата не засяга правомощието на съда да
преценява тези доказателства с оглед всички останали доказателства
по делото.
Развитието на разследването, водено от Европейската прокуратура,
може да доведе до няколко възможни изхода.

31
В този смисъл вж. Towards a European Public Prosecutor’s Office (EPPO), Study for the LIBE Committee,
Directorate-General for Internal Policies, 2016, 33.
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Първо, възможно е да се установи, че фактите, които са обект на
разследване, не съставляват престъпление, за което Европейската
прокуратура е компетентна, или че специфичните условия за
упражняване на компетентността на Европейската прокуратура
вече не са налице. В тази хипотеза компетентната постоянна камара
решава делото да се предаде на национални органи за предприемане
на действия на национално ниво.
На второ място, европейският делегиран прокурор, който работи по
делото, може да предложи на компетентната постоянна камара делото
да бъде прекратено. Постоянната камара прекратява делото срещу
определено лице, когато повдигането и поддържането на обвинение
е станало невъзможно в съответствие с правото на държавата членка
на европейския делегиран прокурор, който работи по делото, на
някое от следните основания: 1) смърт на заподозряното лице или
на обвиняемия или ликвидация на заподозряното или обвиняемото
юридическо лице; 2) невменяемост на заподозряното лице или на обвиняемия; 3) амнистия; 4) имунитет, предоставен на заподозряното лице
или на обвиняемия, освен ако имунитетът не е свален; 5) погасяване
на наказателната отговорност поради изтичане на предвидената
давност; 6) делото на лицето вече е приключило окончателно във
връзка със същите деяния; 7) липса на относими доказателства.
Прекратените дела могат да бъдат предадени на OLAF или на
компетентните национални административни или съдебни органи с цел
предприемане на административни действия. Положителна промяна
спрямо предложението на Комисията е отпадането на възможността
за прекратяване на делото, когато престъплението е квалифицирано
като леко от националното законодателство, с което се въвежда PIF
директивата, доколкото изходът от разследването зависи от изцяло
от начина, по който държавата членка е изпълнила задължението си
транспониране.
На следващо място, европейският делегиран прокурор може да
представи проект за решение за внасяне на обвинителен акт в съда.
Решението се взема от постоянната камара в срок от 21 дни. Непроизнасянето в срока се счита за мълчаливо съгласие с предложения проект
на решение. Постоянната камара решава и коя да бъде компетентната
юрисдикция за разглеждане на делото. Общият принцип е, че делото се
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внася за разглеждане в държавата членка на европейския делегиран
прокурор, който   работи по делото. Постоянната камара обаче може
да реши да внесе делото в друга държава членка, ако са налице
„достатъчно убедителни основания“ за това с оглед правилата за
разпределение на компетентността за разследване (чл. 22, пар. 4 и 5).

• правото на устен и писмен превод, предвидено в Директива
2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета32;

Проектът на Регламент за Европейска прокуратура разглежда и
възможността за приключване на разследването с предложение за
прилагане на „опростена процедура за наказателно преследване“,
ако националното законодателство на компетентната държава членка
предвижда такава възможност – например приключване на делото
със споразумение(чл. 34). За да вземе решение по предложението на
работещия по делото европейски делегиран прокурор, постоянната камара отчита: 1) тежестта на престъплението в зависимост от конкретно
причинената вреда на финансовите интереси на ЕС; 2) желанието на
заподозрения извършител да отстрани причинените вреди и 3) дали
използването на процедурата ще бъде в съответствие с общите цели и
основните принципи на Европейската прокуратура.

• правото на достъп до адвокат и правото на комуникация с трети лица
и на уведомяване на трети лица в случай на задържане, предвидени в
Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета34;

Осигуряването на ефективното   функциониране на Европейската
прокуратура е важно, но не по-малко важен е въпросът за осигуряването
на процесуални гаранции за правата на лицата, участващи в производствата, водени от нея (заподозрени, обвиняеми,  свидетели и др.).
Проектът на Регламент за Европейска прокуратура е посветил самостоятелна глава (глава пета) на процесуалните права на обвиняемите
и заподозрените. Те имат своето основание както в първичното, така
и във вторичното право на ЕС. Член 35, пар. 1 изрично предвижда,
че дейността на Европейската прокуратура се осъществява при
пълно зачитане на правата на заподозрените лица и на обвиняемите,
заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз,
включително правото на справедлив съдебен процес и правата на
защита. Наред с това, регламентът урежда неизчерпателен списък от
минимални процесуални права, които следва да бъдат гарантирани на
обвиняемите и заподозрените. Тези права са обект на регламентация от
вторичното право на Съюза, включително директивите относно правата
на заподозрените лица и обвиняемите в наказателни производства.
Тези процесуални права обхващат поне:
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• правото на информация и на достъп до материалите по делото,
предвидено в Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета33;

• правото на лицата да запазят мълчание и правото на презумпция за
невиновност, предвидени в Директива 2016/343/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета35;
• правото на правна помощ, съгласно предвиденото в Директива (ЕС)
2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета36.
Освен изрично изброените по-горе права съгласно Регламента
заподозрените лица и обвиняемите, както и другите лица, участващи в
образуваното от Европейската прокуратура производство, се ползват с
всички процесуални права, предоставени им от приложимото национално
право, включително възможността да представят доказателства, да
поискат назначаването на вещи лица или експертиза и изслушване на
свидетели и да поискат от Европейската прокуратура да получава такива
мерки от името на защитата. Прави впечатление обаче, че за разлика от
първоначалното предложение на Комисията, в актуалния проект правото
за активно участие на заподозрените и обвиняемите, включително за
представяне на доказателства в полза на невинността им, не е изведено
изрично в списъка на задължителния минимум от процесуални права,
32
Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на
устен и писмен превод в наказателното производство (OB L 280, 26.10.2010 г.)
33
Директива 2012/13 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г.)
34
Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. относно правото на
достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно
правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски
органи през периода на задържане (ОВ L 294, 6.11.2013 г.)
35
Директива 2016/343/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за укрепване на презумпцията за невиновност и правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното  производство
(ОВ L 65)
36
Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно
правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест (OB L 297, 4.11.2016 г.)
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а в голяма степен е оставено на преценката на държавите членки. По
отношение на уредбата на правните гаранции в производствата, водени
от Европейската прокуратура, с пълно основание важат аргументите,
свързани с последиците от избраната правна форма за приемане на тези
стандарти и възможното едновременно действие на твърде разнородни
национални правни режими.
Що се отнася до съдебния контрол върху актовете и действията на
Европейската прокуратура, това е един от въпросите, в които се
концентрират най-сериозни критики към проекта. Предложението на
Европейската комисия за проект на регламент съдържа само една, при
това доста неясна разпоредба. Според нея (чл. 36 от предложението
на Комисията) „при осъществяването на процесуални действия
за изпълнение на функциите си, за целите на съдебния контрол
Европейската прокуратура се счита за национален орган“. Следователно нейните актове и действия би следвало да подлежат на съдебен контрол, какъвто е предвиден за актовете и действията, извършени от националните прокуратури, т.е. от компетентния национален съд. Именно
тази двойнственост в статута – орган на ЕС и едновременно национален
орган за нуждите на съдебния контрол, предизвиква критики и съмнения, че целта е да се изключи компетентността на Съда на ЕС.
Макар да съдържа по-подробни правила за съдебния контрол върху
актовете на Европейската прокуратура, актуалният проект за Регламент
запазва двойнственото положение на Европейската прокуратура, без
да го казва изрично. Според новата редакция на чл. 36 процесуални
актове на Европейската прокуратура, които имат за цел да породят
правни последици спрямо трети страни, както и отказите за приемане
на такива актове, подлежат на контрол от компетентните национални
съдилища в съответствие с изискванията и процедурите, предвидени
в националното право. Изключение от това правило е предвидено в
пар. 3 по отношение на решенията на Европейската прокуратура за
прекратяване на дело, доколкото те са оспорени пряко въз основа на
правото на ЕС – тези актове подлежат на контрол пред Съда на ЕС в
съответствие с член 263, пар. 4 от ДФЕС (т.е. от физически и юридически
лица, ако актът е адресиран до тях или ги засяга пряко и лично). Извън
тази хипотеза Съдът на ЕС има компетентност да дава преюдициални
заключения в следните случаи:
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• действителността на процесуални актове на Европейската прокуратура, доколкото такъв въпрос за действителността е повдигнат пряко
пред съд или трибунал на държава членка въз основа на правото на
Съюза;
• тълкуването или действителността на разпоредби на правото на Съюза, включително на регламента;
• тълкуването на чл. 17 (относно материалната компетентност) и чл.
20 (относно упражняването на компетентността) във връзка със спор
за компетентност между Европейската прокуратура и компетентните
национални органи.
V. Отношения на Европейската прокуратура с партньори, с трети
държави и с международни организации
При изпълнение на своите правомощия Европейската прокуратура
си сътрудничи с други органи на ЕС, с държавите членки, които не
участват в засиленото сътрудничество, с трети държави (държави,
които не са членове на ЕС) и с международни организация. От тях найголям интерес представляват като че ли отношенията на Европейската
прокуратура с Евроюст и OLAF, както и с държавите членки, които не
участват в засиленото сътрудничество.
Звеното на ЕС за съдебно сътрудничество (Евроюст) е създадено
с Решение на Съвета 2002/187/JHA, изменено и допълнено от
Решение на Съвета 2009/426/JHA от 16 декември 2008 г. като орган
за координацията и сътрудничеството между националните власти с
оглед повишаване на ефективността на наказателното преследване
на   тежката и организирана престъпност с трансгранично измерение,
засягаща Европейския съюз37. Неговото седалище е в Хага. Евроюст
е постоянно действащ колегиален орган на ЕС, който се състои от 28
национални представители – по един за всяка държава членка, които
са прокурори, съдии или полицейски служители със сходни правомощия.
Мандатът на националните представители е 4 години. По данни на
ЕС всяка година Евроюст разглежда по над 2300 случая и провежда
37

Подробно за статута и функциите на Евроюст, вж. Которова, И. Цит. съч., 245 – 263.
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близо 250 координационни заседания и ръководи 10 координационни
центъра. Договорът от Лисабон предвиди засилване на правомощията
на Евроюст, като му предостави две нови правомощия – да започва
разследвания и да прави предложения за възбуждане на наказателни
преследвания до компетентните национални органи, както и да участва
в разрешаването на спорове за компетентност между държавите членки.
Тясното сътрудничество между Европейската прокуратура и Евроюст
е заложено още в чл. 86 от ДФЕС, според който Европейската
прокуратура следва да се учреди „на основата на Евроюст“. В
съответствие с това и предложението на Европейската комисия, и
одобреният проект на Регламент изрично акцентират, че Европейската
прокуратура установява и поддържа тесни отношения с Евроюст
(чл. 57). За разлика от първоначалния проект обаче Регламентът за
Европейска прокуратура подчертава, че това сътрудничество трябва
да се осъществява в рамките на компетентността на всеки от двата
органа и предоставяните услуги трябва да са от взаимен интерес. Наред
с това, предложението на Комисията предвижда повече хипотези на
участие на Евроюст в при осъществяване на оперативните функции на
Европейската прокуратура, включително да съдейства за разрешаване
на спорове за компетентност или да се включи в координацията на
определени действия по разследването. Одобреният проект предвижда
само две форми на участие на Евроюст – да обменя информация,
включително като осигурява достъп при определени условия до
деловодната система, както и да оказва съдействие при предаването
на решенията или исканията на Европейската прокуратура за правна
помощ на държавите, които са членки на Евроюст, но не участват в
учредяването на Европейската прокуратура, или на трети държави. Отношенията на Европейската прокуратура и Евроюст ще бъдат подробно уредени в споразумение между двата органа.
Европейската служба с борба с измамите (OLAF) е другият орган на
ЕС, който непосредствено ще бъде засегнат от създаването на Европейска прокуратура. До влизането в сила на Лисабонския договор
OLAF е единственият орган в системата органи и институции на ЕС,
който има пряко отношение към защитата на финансовите интереси
на Съюза. Още през 1988 г. като част от Генералния секретариат на
Европейската комисия се създава отдел за координиране на борбата

154

с измами (UCLAF). UCLAF работи заедно с националните дирекции за
борба с измамите, като осигурява координация и съдействие във
връзка с провеждането на разследвания. През 1995 г. UCLAF получава
правото да започва по своя инициатива разследвания въз основа на
информация от различни източници. OLAF е създадена с Решение
№ 1999/352/СЕ38 на Европейската комисия като независим орган
с разследващи правомощия по отношение на измамите, засягащи
финансовите интереси на ЕС, в рамките на Европейската комисия. През
1999 г. е приет и регламент относно разследванията, провеждани от
Европейската служба за борба с измамите (OLAF)39. Основната задача
на OLAF е да защитава финансовите интереси на ЕС, като следи за
законосъобразното използване на публичните средства на Съюза. OLAF
не разполага с разследващи функции в тесния смисъл на това понятие.
Той има правомощия да извършва само административни разследвания,
както в държавите членки (външни разследвания), така и в рамките
на институциите и органите на Съюза (вътрешни разследвания). По
данни на OLAF между 2010 и 2015 г. Службата е извършила над 1400
разследвания, препоръчала е възстановяването на над 3 млрд. евро в
бюджета на ЕС и е издала над 1600 препоръки за съдебни, финансови,
дисциплинарни и административни действия, които да бъдат предприети
от компетентните органи в държавите членки и от ЕС40.
За разлика от предложението на Европейската комисия, което
само маркира въпроса за сътрудничеството между Европейската
прокуратура и OLAF (пар. 13 и 41 от Преамбюла и чл. 58, пар. 3),
то проектът на Регламент за Европейска прокуратура съдържа
самостоятелна разпоредба, посветена на отношенията между
двата органа (чл. 57а). Съгласно чл. 57а Европейската прокуратура
създава и поддържа тесни връзки с OLAF в рамките на съответните
правомощия на всеки от двата органа, които се основават на взаимно
сътрудничество и обмен на информация. Целта на това сътрудничество
е обединяване на всички инструменти и средства с оглед ефективна

38
Решение на Комисията от 28 април 1999 година за създаване на Европейска служба за борба с измамите
(OLAF), нотифицирано под номер SEC(1999) 802 (OB L 136, 31.5.1999 г.)
39
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския Парламент и на Съвета от 25 май 1999 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) – вече не е в сила.
40
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_bg
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защита на финансовите интереси на ЕС. Подчертана е допълващата
и подкрепяща компетентност на OLAF спрямо тази на Европейската
прокуратура, като е изрично е уреден принципът на субсидиарност на
действията на Службата (пар. 2) – когато Европейската прокуратура
е започнала наказателно разследване, OLAF не започва паралелно
административно разследване на същите факти. В хода на своите
разследвания Европейската прокуратура може да поиска съдействие
от OLAF, което може да се изразява в: 1) предоставяне на информация,
анализи (в т.ч. съдебно-медицински анализи), експертни познания и опит
и оперативна подкрепа; 2) улесняване на координацията на конкретни
действия на компетентните национални административни органи и
органи на ЕС; 3) провеждане на административни разследвания.
Когато Европейската прокуратура е преценила да не започва
разследване или е прекратила делото, тя може да изпрати материалите
на OLAF за предприемане на подходящите административни действия
в рамките на неговата компетентност.
Европейската прокуратура си сътрудничи и с други институции, органи,
агенции и служби на Съюза (например Европол) на основата на споразумение.
Учредяването на Европейската прокуратура по линията на засиленото
сътрудничество поставя редица предизвикателства и налага
уреждането в Регламента на специални правила за отношенията на
Европейската прокуратура с държавите членки, които не участват
в засиленото сътрудничество. Отношенията между тях следва да се
уреждат в духа на принципа за лоялно сътрудничество (чл. 4, пар. 3
от ДФЕС) и при условията и по реда на работните договорености с
всяка от държавите членки и на европейското законодателство в
областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.
Работните договорености са от техническо и/или оперативно естество
и са насочени към улесняване на сътрудничеството и обмена на
информация между страните по тях. Отношенията между Европейската
прокуратура и държавите членки, които не участват в засиленото
сътрудничество, могат да се подпомагат от командировани служители
за връзка на държавите членки в Европейската прокуратура, както и от
специално определени звена за контакт.

156

Заключение
Създаването на Европейска прокуратура е решителна крачка в
развитието на наказателното право на ЕС. От начина, по който тя
стартира своята дейност и ефективността на нейните действия, до
голяма степен ще зависи легитимността, с която тя се ползва сред
държавите членки, както и възможното бъдещо разширяване на
нейната компетентност. Уредената в ДФЕС възможност за създаване
на Европейска прокуратура по пътя на засиленото сътрудничество,
т.е. с компетентност, която не се простира на територията на ЕС, от
една страна, може да бъде определена като признание от страна на
държавите членки, че тази стъпка ще е трудна и шансът за постигане
на общо съгласие е незначителен – подозрение, което се засилва
от отказа на Обединеното кралство, Ирландия и Дания да участват
в създаването й още при подписването на Лисабонския договор. От
друга страна обаче, имайки предвид тези опасения, нормативната
възможност за установяване на засилено сътрудничество, при това по
облекчена процедура, създава гаранция, че държавите членки, които
биха искали да участват в създаването на Европейска прокуратура,
ще могат да направят това. Включването на 20 от 25 държави членки
(без Обединеното кралство, Ирландия и Дания) придава достатъчна
легитимност на новия орган на Съюза. Все пак неучастието на всички
държави членки и ограничението на приложението на Регламента за
Европейска прокуратура само до тези, които са част от засиленото
сътрудничество, поражда ситуация, при която едновременно и
паралелно ще бъдат прилагани различни правни режими.
Сериозно изпитание за функционирането на Европейската
прокуратура поставя и липсата на съгласие относно създаването
на единни и унифицирани правила, по които тя да изпълнява
своите функции. Упражняването на държавна принуда, в това число
наказателно преследване, редом с други въпроси, като например
данъчната политика, са силно чувствителни за държавите членки и
всяка общоевропейска мярка, която засяга тези сфери, се приема като твърде агресивна намеса в националния суверенитет. Затова по очевидни причини като компромисен вариант е избран
подходът на сближаване на законодателствата посредством директиви вместо унификацията им чрез регламенти. Този подход обаче е
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силно критикуван от гледна точка на целите, които се преследват със
създаването на Европейска прокуратура. Липсата на еднообразни
правила, които да установяват престъпленията, за които е компетентна
Европейската прокуратура, и на наказанията за тях, както и на
общоприложими процедури (например за събиране на доказателства)
и твърде голямото осланяне на националното право на държавите
членки вместо приемане на общоевропейска уредба рискуват да
направят Европейската прокуратура неспособна да осъществява
ефективно своите правомощия и да отговори на очакванията, с които
е натоварена. Същевременно нехармонизираното в достатъчна степен
законодателство на държавите членки би създало и много практически
казуси, които особено в материята на наказателното право и
наказателното преследване не би следвало да се допускат.
От гледна точка на структурата на бъдещата Европейска прокуратура
също с основание се поставят немалко въпроси. Макар да са част
от Европейската прокуратура, европейските делегирани прокурори
действат в държавите членки и са интегрирани в националната правна
система. В същото време уредбата не създава достатъчно гаранции,
че избраният модел на организация на Европейската прокуратура
с „разслояване“ на централното ниво и колективно начало при
управлението може да гарантира ефективна координация на
действията на европейските делегирани  прокурори в държавите членки
и прилагането на еднообразен подход в дейността на Европейската
прокуратура. Предвидени са сложни и дълги линии на взаимодействие
и контрол, което в съчетание с липсата на достатъчно фиксирани
срокове, а дори и поради факта, че действията на Европейската
прокуратура се извършват на различни езици, би могло да направи
процедурите дълги и да затрудни вземането на решения.  Създаването
на общоевропейски орган за разследване на престъпления, засягащи
финансовите интереси на ЕС, би трябвало да означава, че поне в тази
област действията по разследване, както и други форми на правна
помощ между държавите в случаите на престъпления с трансгранично
измерение, ще се извършват без особен формализъм. Прегледът на
уредбата на Европейската прокуратура обаче показва, че в немалко
случаи те ще продължат да се осъществяват по процедурите, които
са характерни за съдебното сътрудничеството по наказателноправни
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въпроси, приложими преди създаването на Европейска прокуратура,
и след нейното създаване – в отношенията с държавите, които не
участват в засиленото сътрудничество.
От гледна точка на материалната компетентност на Европейската
прокуратура следва сериозно да се обмисли възможността за
разширяване на правомощията й и по отношение на други тежки
престъпения (нещо, което е заложено като възможност в пар. 4 на
чл. 86 от ДФЕС), например тероризъм, трафик на хора и др., които в
мнозинството от случаите имат трансгранично измерение, поради
което разкриват сложност и изискват ресурси, с каквито често отделните
държави не разполагат. За подобно разширяване поне по отношение
на тероризма призовава и президентът на Франция Емануел Макрон
в речта си, произнесена в Сорбоната на 26 септември 2017 г. На този
етап обаче като че ли такава възможност е по-скоро хипотетична.
Самият проект на Регламент съдържа клауза за преразглеждане.
Съгласно разпоредбата на чл. 74, пар. 1 „Не по-късно от пет години
след датата, която Комисията определя съгласно член 75, параграф 3,
и на всеки пет години след това Комисията възлага извършването на
оценка и представя доклад за оценка на прилагането и въздействието
на настоящия регламент, както и на ефективността и ефикасността
на Европейската прокуратура и на нейните работни практики.“
Независимо дали ще се стигне до разширяване на компетентността
на Европейската прокуратура, нейното създаване би следвало да се
разглежда като шанс за по-нататъшното развитие на наказателното
право на ЕС, а защо не, в перспектива, и за създаване на европейско
наказателно право41.

41

За разликата между двете понятия, вж. Панайотов, П. Цит съч.
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