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ПОНЯТИЕТО „ИНТЕГРИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ“ 

 Защо наричаме външните източници на българското 
право "интегрирани"? 

 Кои са интегрираните източниците в системата на 
българското право? 

 Какво е тяхното място в йерархията на източниците 
на правото? 

 Защо е необходимо включването на интегрирани 
източници в системата на българското право? 



I. ПРАВНАТА СИСТЕМА НА МПП 

 Субекти – Кои са? 

 Източници – МДоговор, МОбичай, Общите принципи на 
правото, Практиката на международните съдилища – за 
повече подробности вж. лекцията Система на 
международното публично право, качена на сайта. За 
семинарното занятие трябва да можете да дадете обща 
характеристика на всеки от тези източници. 

 Особености: 

 Защо наричаме МПП децентрализиран правен ред? 

 Каква е санкцията за нарушаването на нормите на МПП? 

 Кой създава нормите на МПП и кой е техен адресат? Когато 
тези норми могат да загубят своята юридическа сила? 



ИЗТОЧНИЦИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПУБЛИЧНО ПРАВО. 
ИНТЕГРИРАНЕ В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВО. 
 Какво представляват международните договори 

(понятие)? Разгледайте всеки от етапите по създаването на 
МД: 

 Сключване; 

 Съгласие за обвързване; 

 Влизане в сила. 

 Какво е условието, за да бъде МД източник на МПП? 

 Винаги ли международният договор е източник на 
Международното право? 

 Всеки ли източник на МПП ще бъде източник на 
вътрешното право? 

 Каква е разликата между „договорите-закони“ и 
„договорите-сделки“? 



 Каква е процедурата за сключването на един 
международен договор? 

 Каква е процедурата за интегриране на МД във 
вътрешното ни право? 

 Анализирайте елементите на фактическия състав, 
предвиден в чл. 5, ал. 4 на КРБ (разложен вид): 
Международните договори, 

 ратифицирани по конституционен ред,  

 Обнародвани 

 и влезли в сила за Република България, 

са част от вътрешното право на страната. Те имат 
предимство пред тези норми на вътрешното 
законодателство, които им противоречат. 

 



ПРИМЕРИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 4 ОТ КРБ 
 

 Международен акт, ратифициран при действието на настоящата 
конституция: Спогодба между правителството на Република БЪЛГАРИЯ и 
правителството на Република Азербайджан за избягване на двойното 
данъчно облагане на доходите и имуществото Обн. ДВ. бр.2 от 9 Януари 
2009г. 
 Изразяване на съгласие за обвързване: Ратифицирана със закон, приет от 40-то 

Народно събрание на 15 октомври 2008 г. - ДВ, бр. 92 от 2008 г. 

 

 Международен акт, ратифициран при действието на отменената 
конституция: Международен пакт за граждански и политически права, 
Обн. ДВ. бр.43 от 28 Май 1976г. 
 Изразяване на съгласието за обвързване: 

 
УКА3 № 1199 на Президиума на Народното събрание от 23 юли 1970 г. (ДВ, бр. 60 от 

1970 г.) 
Президиумът на Народното събрание въз основа на чл. 35, точка 9 от Конституцията на 
Народна република България и чл. 4, буква "в" от Закона за Президиума на Народното 
събрание 

П О С Т А Н О В Я В А: 
Ратифицира Международния пакт за граждански и политически права и 
Международния пакт за икономически, социални и културни права, одобрени от 
Общото събрание на Организацията на обединените нации на 16 декември 1966 г.... 

 



I. ПРАВНАТА СИСТЕМА НА ЕС 

 История на възникването; 
 Ролята на Учредителните договори; 

 Кои са тези договори? 

 Кога са сключени? 

 По каква процедура се сключват УД? 

 Съобразете Чл. 85.  КРБ(1) Народното събрание ратифицира и 
денонсира със закон международните договори, които: 9. (нова - ДВ, 
бр. 18 от 2005 г.) предоставят на Европейския съюз правомощия, 
произтичащи от тази Конституция. 

 (2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Законът за ратифициране на 
международен договор по ал. 1, т. 9 се приема с мнозинство две 
трети от всички народни представители. 

 Ролята на практиката на Съда на ЕО/Съда на ЕС; 

 Субекти; 

 Източници; 
 Първични; 

 Вторични. 



ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕС – КАКВО Е 
НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕМ В ПЪРВИ КУРС? 

 Каква е разликата между първичните и вторичните 
източници на ПЕС? 

 Каква е разликата между Регламентите и Директивите на 
ЕС? 

 Какви са правните последици от противоречие между 
норма на Регламент и вътрешноправна норма? А между 
норма на директива и вътрешноправна норма? 

 Принципи на ПЕС като самостоятелна правна система: 
 Върховенство (Примат); 

 Пряко действие: какво представлява и кои източници се ползват 
с пряко действие? 

 Директен ефект: какво представлява и кои източници се ползват 
с директен ефект и кога? 


