
КОНСТИТУЦИОННИТЕ 

ИЗТОЧНИЦИ НА 

ПРАВОТО 
 

Гл. ас. д-р Симеон Гройсман 

GROYSMAN.EU 



ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО, ЗА РАЗБИРАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА 

МАТЕРИЯ Е ДА ЧЕТЕТЕ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ, ВМЕСТО ПРОСТО ДА СЕ ДОВЕРЯВАТЕ НА РАЗКАЗИ ЗА 

НЕЯ. 
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За да бъдете обладани от чара на конституционната материя, изберете си и 

един от следните учебници: 

 

3. Ст. Стойчев, Конституционно право - можете да видите точките: 
Исторически обзор и юридически характеристики на КОнституцията - стр. 56 - 77 в 

изданието ми от 2002 г.; 

Конституционно развитие на БЪлгария и основни принципи на КРБ от 1991 г. - стр. 87 

- 99. 

Основни принципи на политическата система (Народен суверинитет, 

Разделение на властите, Законност) - 102-125. 

4. Същата материя може да проучите и в по-модерния учебник по 

Конституционно право на проф. Емилия Друмева, който просто в момента 

не ми е под ръка, за да Ви посоча страниците. 

5. По същите въпроси можете да видите и Сравнителното конституционно 

право на Евг. Танчев и М. Белов, С., Сиби, 2009 г. - Раздел III, Основи на 

учението за конституцията. 



ПОНЯТИЕТО „КОНСТИТУЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ 

НА ПРАВОТО“ 

 Въведено е у нас от проф. Р. Ташев 

 Ползва се да обозначи източниците от най-висок 

ранг в българската правна система. 

 Визира източниците с конституционна сила – 

Конституцията и Тълкувателните решения на КС, 

които „стават част от тълкувания конституционен 

текст“. 

 Дава ни възможност да поговорим за това, как 

работи конституцията и политическата система като 

цяло. 

 Изисква да сте чели КРБ, за да се справите с 

разглеждането на този материал. 



КОНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ 

 Политическо и правно учение, провъзгласяващо 
конституцията като най-добро средство за 
управление на едно общество. 

 Какво представляват идеите, в основата на 
конституционализма? 

 Естественоправна идеология; 

 Разделение на властите; 

 Идеята за обществения договор. 

 Кои са първите конституции? 

 Какво представляват актовете, които наричаме 
„конституция“: 

 Какво регулират? 

 Как се създават? 

 Каква е функцията им в правната система? 

 



БЪЛГАРСКИЯТ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ 

 

 Какво означава, че конституцията е „основен закон“? 

 Какво означава, че конституцията е „върховен закон“? 

 Какво означава, че конституцията има 
„непосредствено действие“? 
 Каква е разликата между американския и европейския модел 

на върховенството и непосредственото действие на 
конституцията? 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КОНСТИТУЦИЯТА 

 Кои са българските конституции? Кога и как са приети? 

 Полезен линк: http://www.parliament.bg/bg/history  

 

http://www.parliament.bg/bg/history
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА БЪЛГАРСКАТА 

КОНСТИТУЦИЯ ОТ 1991 Г. 

 Следващите понятия ще Ви станат по-ясни в 

хода на обучението Ви по Политически и правни 

учения, но и ние ще ги обсъдим. Намерете 

разпоредбите на Конституцията, които 

установяват тези принципи: 

 Народен суверенитет; 

 Законност; 

 Разделение на властите; 

 Политически плурализъм; 

 Светска държава. 



ВЪПРОСИ ЗА БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ 

 Могат ли да бъдат отменени конституционните 

права? А ограничени? 

 Какви задължения на гражданите са установите в 

Конституцията? 

 Кои са границите за упражняването на 

конституционните права? 

 Какви са взаимоотношенията между държава и 

църква, право и религия според конституцията? 

 Може ли да говорим за държавна идеология, 

прокламирана от Конституцията? 

 Каква е ролята на преамбюла в Конституцията? 



РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ В РБ 

 Можете ли да опишете (с началните си засега 

знания и с ясното съзнание, че не сте учили 

конституционно право) разделението на властите в 

РБ? 

 Кои са трите разделени власти в РБ? 

 Кои са субектите на всяка от властите? 

 Как са взаимообвързани във функционирането си 

различните власти? 

 Кои органи изпълняват ролята на посредници между 

властите и между тях и гражданите? 

 Кой контролира дейността на властите за нейната 

законосъобразност? 



ПРИЕМАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

КРБ 

 Как е приета КРБ от 1991 г., какви въобще са 

начините за приемане на конституция? 

 Кой и по каква процедура може да приеме нова 

конституция на РБ? 

 Кой и по каква процедура може да измени КРБ? 

Отговорите се приемат за верни 

единствено при аргументирането им със 

съответен нормативен текст! 



РОЛЯТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД 

 Как възниква идеята за създаването на КС? 

 Къде са създадени първите КС? 

 Каква е ролята на КС в правната система? 

 Към коя власт принадлежи КС? 

 Какъв е съставът на българския КС и мандатът на 
съдиите в него? Защо мандатът на КСъдии е най-
дълъг в сравнение с тези на останалите властнически 
позиции в българската правна система? 

 Какви са правомощията на българския КС 
(властнически възможности за предприемане на 
действия с правни последици – вж. чл. 149 от КРБ)? 

 По чия инициатива може да се произнася КС (кой 
може да го сезира)? 



ТЪЛКУВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ НА 

КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД 

 Каква е функцията им? 

 Какво представлява „тълкуването“? 

 Задължително и незадължително тълкуване; 

 Казуално и абстрактно тълкуване. 

 Какво е мястото им сред другите решения на КС (не 

бива да ги бъркате с решенията по въпроса за 

противоконституционност на законите)? 

 Уредба: 

 В КРБ - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/521957377; 

 В ЗКС - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2132575745; 

 В Правилника за дейността на КС - 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-14887935. 
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 С какво мнозинство взема своите решения КС (така 
ще обясним понятието „мнозинство“)? 

 Колко съдии трябва да присъстват, за да се проведе 
заседание на КС (така ще обясним понятието 
„кворум“)? 

 Как се дава публичност на решенията на КС? 

 Конституционният съд сам решава дали отправеният 
към него въпрос е от негова компетентност (чл. 13 от 
ЗКС). КС определя, дали е допустимо да разгледа 
един правен спор или не. В тази връзка трябва да 
изясним: 
 Какво е правен спор? 

 Какво значи да е допустимо разглеждането на един 
правен спор? 

 Каква е ролята на произнасянето по допустимостта? 

 Кога влизат в сила актовете на КС? 

 За кого са задължителни актовете на КС? 



Процедура за постановяването на 
ТРКС и някои негови особености 

• Искане в писмена форма от легитимиран да сезира КС 
субект => 

Чл. 18. (1) Искането до Конституционния съд се прави в писмена форма и се мотивира. 
(2) Искането трябва да бъде написано на български език и да съдържа: 
1. посочване на съда; 
2. (изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) наименованието (името) на 
органите и лицата, отправили искането. Когато искането е направено от група народни представители, първият 
по списъка се счита за техен представител, освен ако е посочен друг; 
3. (зал. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) 
4. изложение на обстоятелствата, върху които се основава искането; 
5. в какво се състои искането; 
6. изходящ номер и печат на органа, който го е отправил; 
7. подпис на лицето, което е подало искането. 
(3) В искането се посочват и представят доказателства за обстоятелствата, върху които то се основава. 
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) Когато Конституционният съд е сезиран при условията 
на чл. 150, ал. 2 от Конституцията, към искането се прилагат заверени преписи от материалите по делото, 
относими към предмета на искането. 
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) При спорове по чл. 149, ал. 1, точка 3 от 
Конституцията към искането се прилагат задължително писмени доказателства, че е спазено изискването на чл. 
17, ал. 3 от Закона за Конституционния съд. 
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) Искането се представя в канцеларията на съда 
или по пощата с преписи от него и приложенията съобразно с посочения брой на заинтересуваните институции и 
лица. 

 



Из Правилника за дейността на КС: тези разпоредби ще Ви 
запознаят с процедурата, по която работи КС. Те са важни не „за да 
ги знаете“, а за да добиете представа, как се движи едно подобно 

съдебно производство. 
Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 21.06.2014 г.) Председателят на Конституционния съд с 
разпореждане образува конституционно дело, определя един или няколко съдии докладчици и след съгласуване с 
докладчика определя датата за разглеждане на делото по допустимостта на искането в 20-дневен срок от 
образуването на делото. 

(2) Съдията докладчик подготвя делото за разглеждането му в съдебно заседание и изготвя решение и 
определение и мотивите към тях. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) Постъпилите искания се обявяват на интернет сайта на съда 
след получаването им, а становищата и експертните заключения по делата - след приключването на делото. 

 

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) (1) С определението за допускане на искането 
Конституционният съд конституира заинтересуваните институции и им дава срок да представят становище. 

(2) С определението съдът може да покани да предложат становище и заинтересувани от предмета на делото 
неправителствени, съсловни, синдикални и други организации. 

(3) Съдът по своя преценка може да покани изтъкнати специалисти от науката и практиката да дадат писмено 
правно мнение по предмета на делото. Те не получават възнаграждение, а дадените от тях мнения се обявяват на 
интернет сайта с тяхно съгласие. 
 

Чл. 21. (1) Заинтересуваните институции и лица се определят от съда. Те се уведомяват по реда на Гражданско-
процесуалния кодекс. 

(2) Върнатите уведомления и съобщения се разглеждат от съдията докладчик и ако има нередности, той 
разпорежда да бъдат отстранени. Ако това е невъзможно, съдията докладчик уведомява председателя на 
Конституционния съд. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 21.06.2014 г.) Приетите от съда експертни заключения се обявяват 
на сайта на съда. 

 

http://constcourt.bg/


Чл. 22. (1) Конституционният съд се произнася с решения, определения и разпореждания. 

(2) С решение съдът се произнася по съществото на делото. 

(3) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) С определение съдът се произнася по 
допустимостта на искането и по други процесуални въпроси, а също така приема 
предвидените в този правилник вътрешни актове и решава други въпроси, свързани с 
дейността на съда. 

(4) С разпореждане се произнася председателят в определените от закона и правилника 
случаи, а съдията докладчик - по движението и подготовката на делото за разглеждане. 

 

Чл. 23. (1) Решенията и определенията на Конституционния съд трябва да съдържат: 

1. датата и мястото на постановяването им; 

2. посочване на съда, имената на съдиите, на съдия-докладчика и секретар-протоколчика; 

3. страните по делото; 

4. номера на делото, по който е постановен акт; 

5. какво е постановил съдът. 

(2) Актовете по ал. 1 се мотивират. 

(3) Актът на Конституционния съд се подписва от всички съдии, взели участие в 
постановяването му. Когато някой от съдиите не може да го подпише, председателят отбелязва 
причините за това. 

 
Чл. 24. Конституционният съд заседава, когато присъстват най-малко две трети от съдиите, а в 
случаите по чл. 23 от Закона за Конституционния съд - ако присъстват най-малко три четвърти 
от всички негови членове. 

 



Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) (1) 
Конституционното дело се разглежда в две фази - за решаване на 
въпросите по допустимостта на искането и за решаване на делото по 
същество. 

(2) Съдът може да се произнася по допустимостта на искането във всяка 
фаза на конституционното дело. 

(3) Преди гласуването на едно или повече заседания се провежда 
обсъждане на делото. 

 

Чл. 26. (1) (Попр. - ДВ, бр. 3 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила 
от 23.02.2016 г.) Когато прецени, че искането не е допустимо, 
Конституционният съд с мотивирано определение отклонява искането и 
прекратява производството. В този случай искането се връща на 
подателя му. 

(2) За този акт на съда се уведомяват писмено заинтересуваните 
институции и лица, на които е било съобщено за образуване на 
производството. 

 



Чл. 31. (1) Конституционният съд постановява решенията си с мнозинство повече от половината от всички съдии. 

(2) При снемане имунитета и установяване фактическата невъзможност на съдиите в Конституционния съд да 
изпълняват задълженията си решенията се вземат с мнозинство най-малко от две трети от всички съдии. 

(3) Въздържане от гласуване не се допуска. 

 
 

Чл. 32. (1) Конституционният съд постановява своите решения с явно гласуване. 

(2) Решенията на Конституционния съд по чл. 148, ал. 2 и чл. 149, ал. 1, точка 8 от Конституцията се вземат с тайно 
гласуване. 

(3) Съдиите, които не са съгласни с взетото решение или с определението, с което искането се отклонява, могат да го 
подпишат с особено мнение и задължително писмено излагат своите становища. 

(4) Когато решението е взето с тайно гласуване, не се допуска подписването му с особено мнение. 

(5) Всеки съдия може да изложи писмено своето становище към акта на Конституционния съд. 

 

Чл. 33. (1) Решението на Конституционния съд заедно с мотивите, особените мнения и становища се обнародва в 
"Държавен вестник" в 15-дневен срок от приемането му. 

(2) Решението влиза в сила 3 дни след обнародването му. 

(3) Решенията по спорове за законността на избора на президент, вицепрезидент или народен представител, за 
установяване на неизбираемост или несъвместимост на народен представител, както и за фактическата невъзможност 
за изпълнение на задълженията и несъвместимост на съдия от Конституционния съд влизат в сила от датата на 
постановяването им. 

(4) Актовете на съда са окончателни. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 21.06.2014 г.) Диспозитивите на решенията и определенията, постановени по 
конституционните дела, се обявяват на сайта на съда в деня на приемането им. 

 
 
След прочитането и обсъждането на тези текстове, ще знаете, какво е 
допустимост, разглеждане по същество, мотиви и диспозитив на съдебното 
решение, кворум и мнозинство. 


