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ÑÒÀÒÈÈ

ÏÐÎÌÅÍÈÒÅ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈßÒÀ ÍÀ ÐÅÏÓÁËÈÊÀ 
ÁÚËÃÀÐÈß ÄÎ 2021 ÃÎÄÈÍÀ*

Íàòàëèÿ Êèñåëîâà**

Конституциите са чо веш ко тво ре ние. Извоюваните кон сти-
ту ции са плод на ко лек тив ни уси лия на на цията (уч ре ди тел на 
власт), на стре меж за по-до бър жи вот в со ци ума и за огра ни че но 
управле ние на по ли ти ческа та дър жа ва.

През 1991 г. VII Велико Народно събра ние прие чет вър та та 
поред бъл гар ска Конституция. За тре ти път в но ва та ни исто рия 
бъл гар ска та на ция из ле зе на нов друм, как то е би ло след 
Освобождението и след Втората све тов на вой на. След па да не то 
на Берлинската сте на България пър ва прие из ця ло нов ос но вен 
за кон сред стра ни те в Централна и Източна Европа. Полити-
ческото ре ше ние за свик ва не на Велико Народно събра ние и за 
приема не на но ва кон сти ту ция е част от постиг на ти те спо ра зу ме-
ния на Кръглата ма са.1 Това ре ше ние пре допре де ли по со ка та на 
пре хо да още в са мо то му на ча ло.

* Част от настояща та ста тия е пред ста ве на на диску сията „Конституцията на 
Република България – 30 го ди ни по-къс но“, ор га ни зи ра на от Българския ин сти-
тут за прав ни ини циати ви и про ве де на на 14 май 2021 г. в София: http://www. 
bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/fi les/STENOGRAMA_14.05.21.pdf [09.01.2022].

** Доцент по кон сти ту цион но пра во в Юридическия фа кул тет на Софийския 
уни вер си тет „Св. Климент Охридски“.

1 В края на март 1990 г. се пости гат три спо ра зу ме ния на Кръглата маса. 
Първото от тях е по ос нов ни те идеи и прин ци пи на Законопроекта за из ме не ние 
и до пъл не ние на Конституцията на НРБ от 1971 година. Второто спо ра зу ме ние 
е по ос нов ни те идеи и прин ци пи на Законопроекта за по ли ти чески те партии, а 
тре то то – по прин ци пи те и ос нов ни те по ло же ния на Законопроекта за из би ра не 
на Велико Народно събрание. Вж. съ дър жа нието на спо ра зу ме нията в: Кръглата 
ма са. Стенографски про то ко ли (3 яну ари – 15 май 1990 г.). С.: ИК „Библиотека 
48“, 1999, 676–678, 679–681 и 682–685. 
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Съпротива сре щу приема не то на но ва кон сти ту ция има по 
вре ме на об съж да нията и гла су ва нията във Великото Народно 
събра ние през про лет та и ля то то на 1991 г. (про тест на 39-те на-
род ни представители). Затова е раз би раемо, че в пър во то де се ти-
ле тие след то ва при зи ви те за про ме ни в Конституцията бя ха тре-
ти ра ни ка то по се га тел ст во вър ху нея. Преодоляването на дву пар-
тийния мо дел и навли за не то на но ви по ли ти чески пар тии след 
2001 г. поста ви въпро са за про ме ни в дейст ва ща та Конституция 
по друг на чин – ре ви зия, а не от мя на. Дилемата ве че бе по ка къв 
път да бъ дат осъ щест вя ва ни кон сти ту цион ни те про ме ни.

Периода на дейст вие на Конституцията от 1991 г. на сам 
услов но мо жем да раз де лим на две фа зи. Първата фа за е от вли за-
не то ѝ в си ла до 2003 г. – то ва е вре ме, в което те ма та за про ме ни 
не е под кре пя на, до пър во то ре ал но уси лие за кон сти ту цион на ре-
ви зия. Конституционната ста ти ка е раз би раема – за ва ре но за ко-
но да тел ст во, тран с фор ма ции във всич ки сфе ри на по ли ти ческа та, 
ико но ми ческа та и со циал на та систе ма.

Втората фа за е от 2003 г. на сам, ко га то бя ха осъ щест ве ни 
пет кон сти ту цион ни про ме ни и има ше по ли ти чески уси лия за по-
не още две.2 От на ча ло то на XXI в. де ба ти те око ло кон сти ту цион-
ни те ре ви зии ве че са за съ щи на та и за на чи на, по кой то да бъ дат 
напра ве ни.

Съвременният кон сти ту циона ли зъм уста но вя ва най-об що 
две раз би ра ния за уч ре ди тел на та власт – ка то аб со лют на и не-
огра ни че на от ни що власт3 и ка то власт, поста ве на в опре де ле ни 
рам ки.4 Конституциите от чет вър то по ко ле ние, съз да де ни след 
Втората све тов на вой на, въ веж дат ня кол ко ка те го рии огра ни чи-

2 Вж. Законопроект за из ме не ние и до пъл не ние на Конституцията на 
Република България (№ 154-01-50 от 26.05.2011 г.), достъ пен на: https://
parliament.bg/bg/bills/ID/13557 [09.01.2022], как то и Проект на ре ше ние за 
произ веж да не на из бо ри за Велико Народно събра ние за приема не на но ва 
Конституция на Република България (№ 054-02-53 от 2.09.2020 г.), достъ пен на: 
https://parliament.bg/bg/ns_acts/ID/163328 [09.01.2022]. 

3 Тази „не огра ни че на“ от ни що власт не тряб ва да се превръ ща в аб со лют на и 
без кон трол на власт. В ли те ра ту ра та съ щест ву ва мнение, че уч ре ди тел на та власт 
е свое обра зен ек ви ва лент на бо жест ве на та власт за съз да ва не на све та от 
нищото. 

4 Властта тряб ва да се упраж ни така, че да не до пуска хаос, да се из клю чи до-
ми на цията на лич ност, фракция, по ли ти ческа пар тия или дър жав на институция. 
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те ли в пре де ли те и в пра во мо щията на уч ре ди тел на та власт.5 Те 
мо гат да бъ дат све де ни до три ос нов ни гру пи: ин сти ту цион ни, 
суб стан циал ни и про це дур ни огра ни чи те ли на уч ре ди тел на та 
власт.

Като ин сти ту цион ни огра ни чи те ли на уч ре ди тел на та 
власт мо гат да бъ дат опре де ле ни оне зи су бек ти /ти ту ля ри, на 
които при над ле жи власт та при спаз ва не на кон сти ту цион на та 
фор ма и на ле гал но ос но ва ние да съз да дат, из ме нят или да до пъл-
нят кон сти ту цията. В срав ни тел нопра вен аспект ти ту ля ри на уч-
ре ди тел на та власт мо гат да бъ дат три су бек та. На пър во място – 
на ро дът в ли це то на из би ра тел ния кор пус, ко га то из ра зя ва во ля та 
си чрез фор ми на пря ка де мокра ция (об щи пар ла мен тар ни из бо-
ри, им пе ра ти вен, кон сул та ти вен, ра ти фи ка ционен ре фе рен дум, 
на род на ини циати ва или на род но вето). На след ва що място, спе-
циал но сви ка ни ор га ни или пред ста ви тел ни събра ния, чието 
обра зу ва не съ дър жа во ля та на но си те ля на су ве ре ни те та за съз да-
ва не на но ва кон сти ту ция или за ре ви зия на съ щест ву ва ща та. И 
на тре то място – пар ла мен тът, ко га то ра бо ти при за ви ше ни изиск-
ва ния – су бект на пра во то на ини циати ва за ре ви зия, ви со ки мно-
зин ст ва и услож не ни про це ду ри за об съж да ния и гла су ва ния.

В слу чаите, ко га то кон сти ту циите съ дър жат ня кол ко въз-
мож ни про це ду ри за из ме не нието и до пъл не нието си, мо гат да се 
ре али зи рат два на чи на за осъ щест вя ва не на уч ре ди тел на та власт.6 
При пър вия от тях е въз мож на ал тер на тив ност на про це ду ри те. А 
при вто рия – им пе ра тив ност в ре али за цията на про це ду ра та, или 
ка за но дру гояче – об вър за ност на про це ду ра та със съ дър жа нието 
на за яве на та ре ви зия.

Българската Кон сти ту ция7 възприема хибри ден или двой-
стве н/д воен ре жим на уч ре ди тел на власт. От ед на стра на, пред ви-
де но е свик ва не то на осо бен пред ста ви те лен ор ган – Велико На-
род но събра ние, по опре де ле ни, ре зер ви ра ни са мо за не го, из рич-
но и из чер па тел но по со че ни пра во мо щия. И от дру га стра на, по 

5 Вж. по ве че при Танчев, Е. Въведение в кон сти ту цион но то право. Ч. I. С.: 
Сиби, 2003, с. 228. 

6 Вж. по ве че при Танчев, Е. Цит. съч., 236–237. 
7 Вж. гл. IХ „Изменение и до пъл не ние на Конституцията. Приемане на но ва 

Конституция“ на основния закон, как то и Паунов, Х. Ревизия на Конституцията 
на Република България. С.: Фенея, 2013, 28–54. 
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всич ки оста на ли въпро си да мо же да се произ на ся дейст ва що 
Народно събра ние. Хибридният мо дел8, кой то съ че та ва бе ле зи те 
на кла си ческа та и на ра циона ли зи ра на та уч ре ди тел на власт, е ре-
зул тат на ком про мис меж ду тра ди цията и исто ри ческа та прием-
ст ве ност (Великото На род но събра ние е ин сти ту ция от систе ма та 
на дър жав ни те ор га ни, съ щест ву ва ли при дейст вието на Търнов-
ската кон сти ту ция9) и стре ме жа за „гъв ка вост“ на Конституцията. 
Изборът на мо дел на уч ре ди тел на та власт е повлиян и от сте пен та 
на по ли ти ческа и прав на кул ту ра на пред ста ви те ли те в VII Вели-
ко На род но събра ние.10 Особеностите на две те пред ви де ни про-
це ду ри по каз ват пред по чи та ние на кон сти ту цион ния за ко но да тел 
към кла си ческа та уч ре ди тел на власт. Елементите на ра циона ли-
за ция яс но раз гра ни ча ват суб стан циал но и про це дур но пра во мо-
щията на Народното събра ние, ко га то ра бо ти в усло вията на уч-
ре ди тел на власт.11 В за ви си мост от пред ме та и об хва та на кон сти-
ту цион на та ре ви зия тя се ре али зи ра от Велико На род но събра ние 
(чл. 160, ал. 3 от Конституцията пред виж да, че с произ веж да не на 
из бо ри за Велико На род но събра ние пъл но мо щията на Народното 
събра ние се прекратяват) или от дейст ващ пар ла мент.

Като суб стан циал ни огра ни чи те ли на уч ре ди тел на та власт 
мо же да бъ дат по со че ни пред ме тът и об хва тът на кон сти ту цион-
на та ре ви зия. В за ви си мост от пред ме та и об хва та на кон сти-

8 Вж. ана лиз на чл. 153 в Конституция на Република България. Коментар. С.: 
Сиела, 1999, с. 395. 

9 Чрез свик ва не то на VII Велико На род но събра ние е приета и се га дейст ва-
ща та Конституция. Вж. по ве че напр. при Стойчев, Ст. „Анонимните ав то ри“ 
на проек та за Конституция от 1991 г. – Право без граници, 2003, № 5–6, 83–86; 
Друмева, Е. Конституционно право. С.: Сиела, 2008, 157–160; Ананиева, Н. 
Конституцията от 1991 г. и не за вър ше на та революция. С.: УИ „Св. Климент 
Охридски“, 2014, 178–257; Ганев, Д. Пътят към Конституцията. С.: Сиела, 
2018, 112–160. 

10 Нормативният ана лиз на разпо ред би те на де по зи ра ни те в де ло вод ст во то на 
VII ВНС 16 проек та за но ва бъл гар ска кон сти ту ция показва, че по ве че то вно си-
те ли от да ват пред по чи та ние на съз да ва нето на ед на по-твър да и по-труд но 
изме ня ема конституция. Вж. по ве че в Приложение при Танчев, Е. Цит. съч., 
474–476. 

11 В те орията се застъп ва и дру го мне ние – власт та за из ме не ние и до пъл не-
ние на Конституцията е „по-сла ба“ от уч ре ди тел на та власт, за що то по своята 
при ро да та зи власт е законодателна. Тази за ко но да тел на власт е по-го ля ма по 
обем и съ дър жа ние от „обик но ве на та“ за ко но да тел на власт. Вж. при Друмева, 
Е. Цит. съч., с. 161. 
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туцион ни те про ме ни де мокра тич ни те кон сти ту ции пред виж дат 
два ви да уч ре ди тел на власт.12 Разграничението не след ва да се ос-
но ва ва вър ху ко ли чест ве ни кри те рии.13

В съвре мен ния кон сти ту циона ли зъм се про кар ва раз гра ни-
че ние меж ду пър вич на (оригинерна) и произ вод на (деривативна) 
уч ре ди тел на власт.14 Оригинерната уч ре ди тел на власт (pouvoir 
сonstituаnt originaire), или про мя на на кон сти ту цията, е на со че на 
към т.нар. то тал на ре ви зия, която пред по ла га ця лост но пре раз-
глеж да не на дейст ва ща та кон сти ту ция или съз да ва не на но ва кон-
сти ту ция. Промяната на кон сти ту цията е пре обра зу ва не на нейни-
те цен ности и прин ци пи.

Производната уч ре ди тел на власт (pouvoir сonstituаnt dérivé), 
или про мя на в кон сти ту цията, на ре че на още власт за ре ви зия 
(pouvoir de revision), е на со че на към т.нар. частич на ре ви зия, чрез 
която се пре раз глеж дат от дел ни нор ми, за да се по добри дейст-
вието на съ щест ву ва щи кон сти ту цион ни ме ха низ ми. Промяната в 
кон сти ту цията е на со че на към вна ся не то на фор мал ни из ме не ния, 
които за ся гат нор ма тив на та зна чи мост на един или друг кръг ней-
ни по ло же ния.

Първична уч ре ди тел на власт при се га дейст ва щия кон сти-
туционен ред е Великото На род но събра ние15, а произ вод на – 
Народното събра ние, на ри ча но по ня ко га и Обикновено, въпре ки 
че Основният за кон не изпол з ва то ва наиме но ва ние.

Великото На род но събра ние е ор ган на уч ре ди тел на та власт 
с из клю чи тел на ком пе тент ност. Според разпо ред ба та на чл. 158 

12 Вж. по ве че при Танчев, Е. Цит. съч., с. 229 и 231–235. 
13 Вж. напр. Мотивите към Тълкувателно решение № 3 от 5 юли 2004 г. по к. 

д. № 3/2004 г. за за дъл жи тел но тъл ку ва не на чл. 153 и чл. 158 от Конституцията 
в смисъл коя от две те про це ду ри за нейно то из ме не ние тряб ва да се прилага, за 
да се про ме ни тя в опре де ле ни по со ки (обн., ДВ, бр. 61 от 13 юли 2004 г.). 
Конститу цион ният съд раз глеж да напра ве ни те питания, на со че ни към раз кри-
ва не на точ но то смисло во съ дър жа ние на чл. 153 и чл. 158, т. 3 от Конституцията 
в тях на та взаим на връз ка от нос но раз гра ни ча ва не то на ком пе тент ния ор ган за 
из ме не ние и до пъл не ние на кон сти ту цион ни те нор ми в съ от ветст вие с изиск ва-
нията за пъл ноправ но член ст во на България в Европейския съюз. 

14 Вж. по ве че при Близнашки, Г. Върху те орията и исто рията на уч ре ди тел-
на та власт. – Юридически свят, 2001, № 1, 37–63; Близнашки, Г. Учреди-
телната власт на народа. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, 229–238. 

15 Вж. Паунов, Х. Великото Народно събра ние ка то га рант за за щи та на 
Конституцията на Република България. – Studia Iuris, 2021, № 2, 75–82. 
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от Конституцията Великото На род но събра ние: приема но ва Кон-
сти ту ция; ре ша ва въпро си те за из ме не ние на те ри то рията на 
Република България и ра ти фи ци ра меж ду на род ни до го во ри, 
пред виж да щи та ки ва из ме не ния; ре ша ва въпро си те за про ме ни 
във фор ма та на дър жав но управле ние16 и на дър жав но устрой-
ство17; ре ша ва въпро си те за из ме не ние на ос но ви те на пра во ва та 
дър жа ва (пря ко дейст вие на Конституцията; пре дим ст во на меж-
ду на род ни те до го во ри, ра ти фи ци ра ни по кон сти ту ционен ред, 
об на род ва ни и влез ли в си ла, пред вътреш но то пра во, което им 
про ти во ре чи; не от ме ни мост та на ос нов ни те пра ва на чо ве ка и 
граж да ни на и слу чаите, в които мо же да бъ дат огра ни ча ва ни при 
въ ве де но из вън ред но по ло же ние, с из клю че ние на оне зи ос нов ни 
пра ва, из рич но по со че ни в чл. 57, ал. 3); ре ша ва въпро си те за уч-
ре ди тел на та власт (из ме не ние и до пъл не ние на гл. IХ на 
Конституцията).

Народното събра ние от своя стра на мо же да из ме ня и да до-
пъл ва всич ки разпо ред би на Конституцията с из клю че ние на те-
зи, пре доста ве ни в пра во мо щията на Великото На род но събра ние 
(чл. 153).

16 Вж. т. 2 на Тълкувателно ре ше ние № 3 от 10 април 2003 г. по к. д. № 22 от 
2002 г., обн., ДВ, бр. 36 от 18 април 2003 г., къ де то е казано, че „фор ма та на 
дър жав но управле ние по сми съ ла на чл. 158, т. 3 от Конституцията след ва да 
се тъл ку ва разширително. Това по ня тие се опре де ля не са мо от ха рак те ра на 
дър жа ва та ка то пар ла мен тар на или пре зи ден т ска ре публи ка или монархия. В 
не го се включ ва и из гра де на та от Великото Народно събра ние чрез ре ди ца кон-
сти ту цион ни тек сто ве, които до раз ви ват парламентаризма, систе ма от вис ши 
дър жав ни ин сти ту ции – Народно събрание, пре зи дент и вицепрезидент, 
Министерски съвет, Конституционен съд и ор га ни те на съ деб на та власт 
(Върховен ка са ционен съд, Върховен ад ми нистра ти вен съд, про ку ра ту ра, след-
ст вие и Висш съ де бен съвет), тях но то съществуване, място то им в съ от вет на та 
власт, организацията, условията, на чи нът на фор ми ра не и ман да тът им. Във 
фор ма та на дър жав но управле ние се включ ват и въз ло же ни те от Конституцията 
на те зи ин сти ту ции дейности и пра во мо щия, до кол ко то с из ме не нието им се на-
ру ша ва ба лан сът меж ду тях при съблю да ва не на ос нов ни те принципи, вър ху 
които е из гра де на дър жа ва та – на ро ден суверенитет, вър хо вен ст во то на ос нов-
ния закон, по ли ти чески плурализъм, раз де ле нието на властите, пра во ва та дър-
жа ва и не за ви си мост та на съ деб на та власт“. 

17 Вж. т. 1 на Тълкувателно ре ше ние № 3 от 10 април 2003 г. по к. д. № 22 от 
2002 г., обн., ДВ, бр. 36 от 18 април 2003 г.: „Териториалната ця лост и уста но-
ве ният от Конституцията уни та рен ха рак тер на дър жа ва та с мест но са мо-
управле ние при не до пуска не на ав то ном ни те ри то риал ни обра зу ва ния съставля-
ват фор ма та на дър жав но устройст во по сми съ ла на чл. 158, т. 3 от 
Конституцията“. 
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В кон сти ту цион на та прак ти ка на ред с фор мал ни те ре ви зии 
на основния за кон се наблю да ва и един друг про цес, на ре чен 
„растеж на кон сти ту цията“ (growth of the constitution).18 Този про-
цес се състои в то ва, че съ щест ву ва щи те кон сти ту цион ни нор ми 
се изпъл ват с но во съ дър жа ние и се при веж дат в съ от ветст вие с 
дейст ви тел ност та, без фор мал но да са про ме ня ни. В бъл гар ска та 
кон сти ту цион на и по ли ти ческа систе ма ор га нът, кой то участ ва 
най-ак тив но в то зи про цес, е кон сти ту цион на та юрис дик ция. В 
то зи кон текст поврат на точ ка в разпре де ле нието на ком пе тент-
ност та меж ду пър вич на та и произ вод на та уч ре ди тел на власт е 
Тълкувателно ре ше ние № 3 на Конституционния съд от 2003 г.19

След 2003 г. се ре али зи ра ха пет из ме не ния и до пъл не ния в 
Конституцията20 от дейст ва що Народно събра ние. Условно те зи 
про ме ни мо гат да бъ дат раз гра ни че ни21 в три ос нов ни гру пи съ-
образ но пред ме та им. Първата и най-мно гоброй на гру па про ме ни 
е свър за на с ор га ни за цията и дейност та на съ деб на та власт (2003, 
2006, 2007 и 2015 г.).22 Втората гру па про ме ни е от „евро пейско 
естест во“. Конституционните про ме ни (2005) пред хож да ха пъл-
ноправ но то член ст во на Република България в Европейския съ-
юз. Третата гру па са про ме ни, които за ся гат раз но образ ни кон-
сти ту цион ни ин сти ту ти.

18 Вж. по ве че при Танчев, Е. Цит. съч., с. 254; Друмева, Е. Цит. съч., с. 168. 
19 Вж. диспо зи ти ва на решението в бе леж ки под ли ния № 16 и № 17. 
20 Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в си ла от 13.07.1991 г., изм. и доп., бр. 85 

от 26.09.2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 31.03.2006 г., 
бр. 78 от 26.09.2006 г. – Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г., бр. 12 
от 6.02.2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г. 

21 Вж. дру го мне ние при Друмева, Е. Цит. съч., с. 169. Авторът застъп ва 
тезата, че и че ти ри те поправ ки [към 2008 г. – б. м.] са осъ щест ве ни във връз ка с 
член ст во то на Република България в ЕС. 

22 Четири от пет те кон сти ту цион ни ре ви зии бя ха свър за ни с про ме ни от нос но 
ор га ни за цията и дейност та на ор га ни те на съ деб на та власт. Заявка за след ва ща 
про мя на в глава шеста и в по со ка та на про ме ни те бе ше напри мер вне се но то за-
ко но да тел но пред ло же ние в 45-ото Народно събра ние (№ 154-01-1 от 
15.04.2021), достъп но на https://www.parliament.bg/bills/45/154-01-1.pdf 
[07.05.2021 г.], как то и из каз ва нето на кан ди да та за ми нистър-пред се да тел в 
47-ото Народно събра ние при из би ра не на Министерски съ вет на 13.12.2021 г.: 
„... заед но тряб ва да ра бо тим и с опозицията, ко га то го во рим за кон сти ту цион-
ни про ме ни, про ме ни в съ деб на та власт“, достъп но на https://parliament.bg/bg/
plenaryst/ns/55/ID/10596 [09.01.2022 г.]. 
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По мое мне ние сред по зи тив ни те про ме ни, които са свър за-
ни с ор га ни за цията и дейност та на съ деб на та власт, мо же да бъ-
дат по со че ни: при до би ва нето на нес ме ня емост от ма гистра ти те 
след атести ра не, уста но вя ва нето на функ ционал ния им иму ни тет 
и на ман да та на ад ми нистра тив ни те ръ ко во ди те ли на ор га ни те на 
съ деб на та власт, ос но ва нията за ос во бож да ва не от длъж ност на 
ма гистра ти те (2003), включ ва не то на раз след ва ща та функ ция 
сред пра во мо щията на про ку ра ту ра та (2006), въз мож ности те за 
взаимо дейст вие на ор га ни те на съ деб на та власт с Народното 
събра ние (2007 и 2015), из рич ното опре де ля не на съ щест ве ни те 
пра во мо щия на Висшия съ де бен съ вет и на ос но ва нията за 
прекра тя ва не на ман да та на из бо рен член на Висшия съ де бен съ-
вет (2007), уста но вя ва не то на Инспекторат към Висшия съ де бен 
съ вет (2007) и въз ла га не то му на до пъл ни тел ни пра во мо щия, га-
ран ти ра щи не за ви си мост та на ма гистра ти те (2015), пряк из бор на 
чле но ве те на Висшия съ де бен съ вет от кво та та на ор га ни те в 
систе ма та на съ деб на та власт – съ дии, про ку ро ри и сле до ва те ли 
(2015), из слуш ва нето и приема нето от Народното събра ние на го-
диш ни те докла ди на Върховния ка са ционен съд, на Върхов ния 
ад ми нистра ти вен съд и на глав ния про ку рор, вне се ни от Висшия 
съ де бен съ вет, за при ла га не то на за ко на и за дейност та на съ ди-
ли ща та, про ку ра ту ра та и раз след ва щи те ор га ни (2006), Народното 
събра ние мо же да из слуш ва и да приема и дру ги докла ди на глав-
ния про ку рор за дейност та на про ку ра ту ра та по при ла га не то на 
за ко на, про ти во дейст вието на престъп ност та и ре али зи ра не то на 
на ка за тел на та по ли ти ка (2015).23 Спорни от дистан цията на вре-
ме то са про ме ни те от нос но огра ни ча ва нето на ком пе тент ност та 
на след ст ве ни те ор га ни да осъ щест вя ват раз след ва не по на ка за-
тел ни де ла (2006), из веж да нето на пра во мо щия на ми нистъ ра на 
пра во съ дието на кон сти ту цион но ни во (2006), взаимо дейст вието 
на ми нистъ ра на пра во съ дието с Висшия съ де бен съ вет из вън не-
го во то пред се да тел ст во на пле ну ма на ВСС (2015), раз де ля нето 

23 Вж. и Решение № 6 от 6 юни 2017 г. по к. д. № 15/2016 г. за тъл ку ва не на 
разпо ред ба та на чл. 84, т. 16, из ре че ние второ от Конституцията на Република 
България по въпро са за об хва та на израза: „дру ги докла ди на глав ния про ку рор 
за дейност та на про ку ра ту ра та по при ла га не то на закона, про ти во дейст вието на 
престъп ност та и ре али зи ра не то на на ка за тел на та по ли ти ка“ (oбн., ДВ, бр. 48 от 
16.06.2017 г.). 
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на Висшия съ де бен съ вет на две ко ле гии (2015), из би ра нето на 
чле но ве те на Висшия съ де бен съ вет от Народното събра ние с ква-
ли фи ци ра но мно зин ст во от 2/3 от всич ки на род ни пред ста ви те ли 
(2015), из би ра нето на гла вен ин спек тор и на де сет ин спек то ри в 
Инспектората към Висшия съ де бен съ вет с ква ли фи ци ра но мно-
зин ст во от 2/3 от всич ки на род ни пред ста ви те ли (2007).

Като най-успеш на се опре де ля вто ра та гру па про ме ни. Това 
е ре ви зията, осъ щест ве на през 2005 г.24 и пред хож да ща ра ти фи ка-
цията на Договора за при съ еди ня ва не на Република България към 
ЕС. Сред осъ щест ве ни те про ме ни мо же да бъ дат по со че ни до пъл-
ва не то на прин ци па на пра во ва та дър жа ва с раз би ра не то, че 
Република България участ ва в из граж да не то и раз ви тието на 
Европейския съ юз; до пуска не то да се пре да ва на чужд съд бъл-
гар ски граж да нин (вкл. т.нар. евро пейска за по вед за арест); уста-
но вя ва нето на су бек тив но (ак тив но и пасивно) из би ра тел но пра во 
за граж да ни на дру ги дър жа ви – членки на ЕС, в из бо ри за чле но-
ве на Европейския пар ла мент и за мест ни ор га ни; въз мож ността 
за при до би ва не на пра во на соб ст ве ност вър ху зе мя от фи зи чески 
и юри ди чески ли ца от дру ги дър жа ви – членки на ЕС; уста но вя-
ва нето на из рич ни пра во мо щия на Народното събра ние от нос но 
ра ти фи ка цията на меж ду на род ни до го во ри, с които се пре доста-
вят пра во мо щия (пре ди всич ко законодателни) на ин сти ту циите 
на ЕС, които произ ти чат от основния за кон, осъ щест вя ва не то на 
пар ла мен та рен кон трол вър ху дейност та на ми нистри те при 
участие то им в за се да нията на Съвета и др.

В третата гру па про ме ните в Конституцията са от раз но-
образ но естест во. От една страна, като по зи тив ни мо же да бъ дат 
по со че ни уста но вя ва не то на кон сти ту цион но ни во на ин сти ту-
цията на ом буд с ма на и въз мож ност та му да се зи ра Консти-
туционния съд (2006); въз мож ност та Висшият ад во кат ски съ вет 
да се зи ра Конститу ционния съд с иска не за уста но вя ва не на про-
ти во кон сти ту цион ност на за кон, с кой то се на ру ша ват пра ва и 
сво бо ди на граж да ни те (2015); въз мож ността за при до би ва не на 
пра во на соб ст ве ност вър ху зе мя от чуж ден ци и чуж дестран ни 

24 Вж. пред хож да щото кон сти ту цион на та ре ви зия Тълкувателно решение 
№ 3 от 5 юли 2004 г. по к. д. № 3/2004 г. за за дъл жи тел но тъл ку ва не на чл. 153 и 
чл. 158 от Конституцията (oбн., ДВ, бр. 61 от 13 юли 2004 г.). 
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юри ди чески ли ца по си ла та на меж ду на ро ден до го вор, ра ти фи ци-
ран с ква ли фи ци ра но мно зин ст во от 2/3 от на род ни те пред ста ви-
те ли (2005); из слуш ва нето и приема нето на докла ди за дейност та 
на ор га ни, които из ця ло или частич но се из би рат от Народното 
събра ние, ко га то то ва е пред ви де но в за кон (2007); огра ни ча ва не-
то на на ка за тел на та непри кос но ве ност на на род ни те пред ста ви те-
ли и въз мож ността за добро во лен от каз от иму ни тет от от де лен 
на ро ден пред ста ви тел (2006); пре доста вя нето на пра во мо щие на 
общинския съ вет да опре де ля раз ме ра на мест ни те да нъ ци и так-
си (2007). От дру га стра на, спорни са про ме ни те, свър за ни с про-
мя на в изпъл не нието на воин ския дълг (2007); опре де ля не то, че 
Народното събра ние има са мостояте лен бю джет (2007); пра ви ло-
то, че Народното събра ние от кри ва за се да нията си и приема 
своите ак то ве, ко га то при съст ват по ве че от по ло ви на та на род ни 
пред ста ви те ли (2007).

Дистанцията на вре ме то и кон сти ту цион на та прак ти ка фор-
ми ра ха ня кол ко не га тив ни тен ден ции, които се отра зи ха на кон-
сти ту цион ни те ре ви зии, пре ди всич ко в съ деб на та власт. На пър-
во място, пробле ма тич но е раз ши ри тел но то тъл ку ва не на чл. 158, 
т. 3 от Конституцията от нос но „про ме ни във фор ма та на дър жав-
но то управле ние“. Конституционната юрис дик ция не обос но ва но 
включ ва на ред с из гра де на та от Великото Народно събра ние чрез 
ре ди ца кон сти ту цион ни тек сто ве, които до раз ви ват пар ла мен та-
риз ма, систе ма от вис ши дър жав ни ин сти ту ции – Народно събра-
ние, пре зи дент и ви цепре зи дент, Министерски съ вет, Консти-
туционен съд, и ор га ни те на съ деб на та власт (Върховен ка са-
ционен съд, Върховен ад ми нистра ти вен съд, про ку ра ту ра, след-
ст вие и Висш съ де бен съвет). Прилагането на хо ри зон тал но то 
раз де ле ние на власти те не за ви си мо да ли в не го вия твърд, или 
гъв кав ва риант в де мокра тич ни те дър жа ви ви на ги пред виж да не-
за ви си мост на ор га ни те на съ деб на та власт от по ли ти чески те ин-
сти ту ции. В то зи сми съл тъл ку ва не то на по ня тието „про мя на на 
фор ма та на дър жав но управле ние“ тряб ва да включ ва по ли ти-
чески те ор га ни и кон сти ту цион на та юрис дик ция. Извеждането 
ка то са мостояте лен кон сти ту ционен прин цип на не за ви си мост та 
на съ деб на та власт в прак ти ка та на кон сти ту цион на та юрис дик-
ция, из вън хо ри зон тал но то раз де ле ние на власти те, и включ ва не-
то на ор га ни те на съ деб на та власт чрез раз ши ри тел но то тъл ку ва-
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не на по ня тието „про мя на на фор ма та на дър жав но управле ние“ 
по сми съ ла на чл. 158, т. 3 от Конституцията до ве до ха до про ме-
ни вър ху про ме ни те в глава шеста на Конституцията.

Конституционната ди на ми ка от нос но съ деб на та власт за ли-
чи в об щест ве но то съз на ние раз ли ка та меж ду функ циите на от-
дел ни те зве на в ор га ни те на съ деб на та власт. Съдът е цен тра лен 
ор ган в съ деб на та систе ма и на то вар ва не то на вся ка за яв ка за 
кон сти ту цион на про мя на с ду ми те „не за ви си мост“ и „съ деб на“ 
от нос но дру ги ор га ни и зве на в систе ма та е непра вил но и не точ-
но. По то зи на чин се пра вят опи ти за кон сти ту цион но из рав ня ва-
не на про ку ра ту ра та със съ да.

Прекалено го ля мо зна че ние на кон сти ту цион но ни во бе ше 
от де ле но на въпро си, които не се от на сят пря ко до пра во съ дието 
(ад ми нистра тив ни ръ ко во ди те ли, ад ми нистра ция и бю рокра ция, 
кон ф ликт на ин те ре си, про вер ки на декла ра ции и др.).

На след ва що място, в ре ди ца свои ре ше ния кон сти ту цион на-
та юрис дик ция пред ва ри тел но пред пис ва кое пра во мо щие е в 
ком пе тент ност та на Великото На род но събра ние и кое – на 
Народното събра ние.25 По то зи на чин се пре допре де ля „ка на ва-
та“, в която би мо гъл да бъ де про ме нен Основният за кон. 
Понятието „фор ма на дър жав но управле ние“ трай но при съст ва в 
кон сти ту цион ния де бат и се опре де ля не са мо от ха рак те ра на 
дър жа ва та ка то пар ла мен тар на или пре зи ден т ска ре публи ка или 
мо нар хия, но в не го се включ ват и кон сти ту цион на та систе ма от 
вис ши дър жав ни институции, тях но то съ щест ву ва не, място то им 
в съ от вет на та власт, ор га ни за цията, усло вията, на чи нът на фор-
ми ра не и ман да тът им.26

25 Освен ци ти ра но то ве че Решение № 3 от 2003 г. мо же да бъ дат по со че ни и 
Решение № 3 от 2004 г. (oбн., ДВ, бр. 61 от 13 юли 2004 г.); Решение № 8 от 
2005 г. (oбн., ДВ, бр. 74 от 13 сеп тем ври 2005 г.); Решение № 7 от 2006 г. (oбн., 
ДВ, бр. 78 от 26 сеп тем ври 2006 г.). 

26 Вж. дру го в мо ти ви те към Определение № 3 от 17 сеп тем ври 2015 г. по 
к. д. № 7/2015 г. (oбн., ДВ, бр. 74 от 26.09.2015 г.). Конституционният съд 
приема, че във фор ма та на дър жав но управле ние се включ ват и въз ло же ни те на 
те зи ин сти ту ции [на кон сти ту цион на та систе ма от вис ши дър жав ни ин сти ту-
ции, б. м.] дейности и правомощия, до кол ко то с из ме не нието им се на ру ша ва 
ба лан сът меж ду тях при съблю да ва не на ос нов ни те принципи, вър ху които е 
из гра де на дър жа ва та – на ро ден суверенитет, вър хо вен ст во на ос нов ния закон, 
по ли ти чески плурализъм, раз де ле ние на властите, пра во ва дър жа ва и не за ви си-
мост на съ деб на та власт. Промени в Конституцията, кон цен три ра ни в рам-
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На тре то място, за ко но да те лят уста но вя ва на кон сти ту цион-
но ни во нор ми, чието място е в дейст ва що то за ко но да тел ст во, а 
не в Основния за кон. По то зи на чин се це ли по-го ля ма ста бил-
ност, но в съ що то вре ме разпо ред би те на Конституцията при до-
би ват де тайл на ре дак ция и ня мат аб страк тен ха рак тер.27

Като про це дур ни огра ни чи те ли мо же да бъ дат опре де ле ни 
оне зи пре де ли на пра во мо щията на уч ре ди тел на та власт, при 
спаз ва не то на които се осъществяват кон сти ту цион ни те ре ви-
зии28 – тем по рал но огра ни ча ва не на ман да та, по ви ше ни изиск ва-
ния при ре али за ция на про це ду ри те – су бек ти на ини циати ва, за-
ви ше ни кво ру ми, услож нен за ко но да те лен про цес, ква ли фи ци ра-
ни или су пер м но зин ст ва, осо бе ности при об на род ва не и вли за не 
в си ла, фор ма на инкор по ри ра не на кон сти ту цион ни те из ме не ния 

ки те на съ деб на та власт, които са на со че ни към преструктуриране, оп ти ми зи-
ра не от съ дър жа тел на глед на точ ка и пре ци зи ра не на от дел ни функ ции на ней-
ни органи, поста вя не на ак цен ти или уточ ня ва не на тех ни пра во мо щия или 
наименования, как то и взаимо дейст вието им с дру ги те власти, не пред ставля ват 
про мя на във фор ма та на дър жав но управле ние и мо гат да бъ дат из вър ше ни от 
Народно събрание, ако с тях не се на ру ша ва ба лан сът меж ду власти те и се 
съблю да ват ос нов ни те принципи, вър ху които е из гра ден дейст ва щият кон сти-
ту ционен мо дел на държавата. Когато не об хо ди мост та от за дъл жи тел но тъл ку-
ва не не е обос но ва на с неяс но та та на кон сти ту цион ни те норми, а с про ти во ре-
чията меж ду са ми те вно си те ли в тър се не на от го вор как во след ва от пред пи са-
нията на пред ход ни тъл ку ва тел ни решения, Конституционният съд не е опра во-
мо щен от основния за кон да раз ре ша ва та ки ва спо ро ве в рам ки те на чл. 149, 
ал. 1, т. 1 от Конституцията, за що то пред ме тът на произ на ся не мо же да бъ де 
само аб страк т но тъл ку ва не на са мия ос но вен закон, а не ра зяс ня ва не на съ дър-
жа нието на ак то ве на съда, поста но ве ни от дру ги не го ви състави. Различ ните 
мне ния в прав на та док три на и раз ногла сията меж ду на род ни те пред ста ви те ли 
по въпро са как да бъ дат въ ве де ни же ла ни те от тях кон сти ту цион ни про ме ни не 
мо гат да се при рав нят на про ти во ре чи ва прак ти ка по при ло же нието на кон сти-
ту цион ни те норми, за чието тъл ку ва не е вне се но искането. Конститу цията уста-
но вя ва ре да за про веж да не на пар ла мен тар ния за ко но да те лен процес. Тя не 
пред виж да въз мож ност в не го да участ ва и Конституционният съд чрез пред ва-
ри тел но произ на ся не по кон сти ту ционо съ образ ност та на вне се ни те за-
конопроекти. Абсолютно не съв мести мо с основния за кон е чрез та ко ва пре це-
ня ва не на конкрет ни за ко но да тел ни ини циати ви да се за оби ка ля или обез -
смисля уста но ве ният от Конституцията послед ващ кон трол за конститу-
ционност. 

27 Към те зи „за ко но да тел ни“ про ме ни мо же да се при числи и де по зи ра ният 
през 2011 г. проект за из ме не ние и до пъл не ние на Конституцията. 

28 Вж. по ве че при Танчев, Е. Цит. съч., с. 228; Друмева, Е. Цит. съч., 
164–168. 
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в тек ста на основния за кон, преглед за кон сти ту ционо съ образ-
ност29 и др.

Ревизиите в Кон сти ту цията30 оби чай но са ре зул тат от про ме-
ни в по ли ти ческа та, в ико но ми ческа та или в цен ност на та систе ма 
на об щест во то. Макар и по-ряд ко, из ме не нието мо же да е в ре-
зул тат на не же ла но или неефек тив но пра вопри ла га не.

Преди ре али за цията на кон сти ту цион на ре ви зия31 тряб ва да 
се проведе публи чен де бат от нос но цел та, мо ти ви те и съ дър жа-
нието на из ме не нията. Про це ду ра та по ре ви зия тряб ва да се осъ-
щест вя ва при за чи та не на ос нов ни те пра ва и сво бо ди на чо ве ка и 
граж да ни на и на ав то но мията на граж дан ско то об щест во.

Всяка кон сти ту ция има ек зистен циал ни ос но ва ния. В нейна-
та ос но ва се за ла га фи гу ра та на на ционал но то и на дър жав но то 
един ст во от въд лич ни те, част ни те и кор по ра тив ни те ин те ре си. 
Поддържането, опаз ва не то или пре пот вър ж да ва не то на то ва 
един ст во пра ви въз мо жен фун да мен тал ния, цен ност ния, ди на-
мич ния и ми ни ма лен кон сен сус от нос но цен ности те и це ли те, по-
лу ча ва щи приз на ние и закреп ва не в Кон сти ту цията. Така конку-
рен цията на участ ни ци те в по ли ти ческо то състе за ние (взаимо-
действие) се въ веж да в кон сти ту цион ноправ ни рам ки, при което 
об щест ве но-дър жав на та ця лост дейст ва ка то еди нен ор га ни зъм.32 
При то ва по ло же ние кон сти ту цион но то пра во има за пред наз на-
че ние да тър си и да от кри ва оне зи нор ми и фор ми, които прив на-

29 Вж. т. 3 на Тълкувателно ре ше ние № 3 от 10 април 2003 г. по к. д. № 22 от 
2002 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 18 април 2003 г.), къ де то е казано, че: „Закон за из-
ме не ние и до пъл не ние на Конституцията, приет от обик но ве но Народно 
събрание, под ле жи на об що ос но ва ние на кон трол за кон сти ту ционо съ образ-
ност от Конституционния съд по ре да на чл. 149, ал. 1, т. 2 от нея от нос но това, 
да ли при не го во то внасяне, раз глеж да не и приема не е спа зен редът, уста но вен в 
чл. 154 и 155 от Конституцията, и да ли в съ от ветст вие с чл. 153 от нея про мя на-
та не за ся га въпро си от из клю чи тел на ком пе тент ност на Велико Народно събра-
ние (чл. 158 от Конституцията)“. Вж. съ що и Решение № 7 на Конституционния 
съд от 13 сеп тем ври 2006 г. по к. д. № 6/2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.). 

30 Вж. по ве че за „кон сти ту цион ния кли мат“ при Танчев, Е. Цит. съч., 
243–253. 

31 Обобщения от нос но про це ду ри те за кон сти ту цион ни ре ви зии вж. при 
Wheare, K. C. Modern Constitutions. Oxford: Oxford University Press, 1980, 
83–100. 

32 Близнашки, Г. Конституционализъм и демокрация. С.: УИ „Св. Климент 
Охридски“, 2009, с. 131. 
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сят син х рон (хармония) в раз ноези чието и при да ват един ст во на 
мно го обра зието.

Политическият, а не кон сти ту цион ният кли мат на ло жи де ба-
ти за кон сти ту цион ни про ме ни през 2020 го ди на.33

Като вся ко чо веш ко тво ре ние и Конституцията от 1991 г. 
про дъл жа ва да има не доста тъ ци. Те са ре зул тат от по ли ти ческо то 
напре же ние в на ча ло то на 90-те го ди ни на ХХ в., но и от наив но-
то раз би ра не, че не е нуж но всич ко да бъ де за пи са но на хар тия 
(най-ве че от нос но де тайли за цията на ра циона ли зи ра ния пар ла-
мен та ри зъм у нас), за що то се под раз би ра. Може да се пред по ла га, 
че уси лията за про ме ни в Конституцията ще про дъл жат. В след-
ва щи те го ди ни пред стои Основният за кон ре ал но да ста не при ло-
жи мо пра во в прак ти ка та на съ ди ли ща та и на ад во ка ти те чрез 
възприема не на про це ду ра за пре юди циал но за пит ва не до кон-
сти ту цион на та юрис дик ция, защото в на шия гло ба лен и тех но ло-
ги чен свят изпи та нията пред ос нов ни те пра ва на чо ве ка ще се 
мно жат – драстич но навли за не в сфе ри те на лич ния и се мейния 
жи вот, ма со во под слуш ва не и сле де не, ав тор ско пра во в мре жа та, 
кон трол вър ху ме диите, за мя на на по ли ти чески те пар тии с пар-
тий ни проек ти, ди ги тал ни пар тии, гло бал но граж дан ст во, пред-
ста ви тел ст во без ле ги тим ност и др., а Конституцията из диг на в 
свой вър хо вен прин цип пра ва та на лич ност та, нейно то достойн-
ст во и си гур ност.

33 Макар про це ду ра та за „но ва“ кон сти ту ция от ля то то и есен та на 2020 г. да 
приклю чи не успеш но в края на го ди на та по ра ди лип са на ква ли фи ци ра но пар-
ла мен тар но мнозинство, за да бъ де взе то ре ше ние за свик ва не на VIII Велико 
Народно събрание, то ва кон сти ту цион но уси лие тряб ва да бъ де оце ня ва но през 
приз ма та на по пу лист ки те действия на пар ла мен тар но то ма жо ри тар но мно зин-
ство за кон сти ту цион на ревизия. Усилията на мно зин ст во то в 44-тото Народно 
събра ние има ха за цел най-об що огра ни ча ва не на по ли ти ческо то пред ста ви тел-
ст во и пред ла га не на „лес ни“ ре ше ния на се риоз ни социални, по ли ти чески и 
ико но ми чески проблеми. Така ма со во то раз би ра не в об щест во то и сред 
юристите, че вне се ният не мо ти ви ран проект не да ва ос но ва ние за подкрепа, за 
да се сви ка Велико На род но събрание, за що то ня ма ни що но во ка то по ли ти-
ческа философия, на ча ла или принципи, е невярно. Конституционното уси лие 
на пар ла мен тар но то мно зин ст во и на под кре пя но то от не го пра ви тел ст во от 
2020 г. е по пу лист ко по своята философия, прин ци пи и реторика. 


